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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за изменение на Решение за
приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне
и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на  съдия в Конституционния съд на Република България
от квотата на Народното събрание
 Решение за изменение на Решение за
приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и
публично оповестяване на документи,
изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията
за отнемане на незаконно придобито
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на управителите на Международния
валутен фонд от 15 декември 2010 г.
Президент на републиката
 Указ № 30 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Повет, община Кърджали, област Кърджали, на
12 май 2013 г.
 Указ № 31 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, на
12 май 2013 г.
Министерски съвет
 Постановление № 39 от 20 февруари
2013 г. за допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
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 Постановление № 40 от 22 февруари
2013 г. за изменение на Постановление № 59 на Министерския съвет от
2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините
от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. и за тяхното
възстановяване
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 Постановление № 41 от 22 февруари 2013 г. за одобряване на Тарифа
за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите
и по Закона за държавните такси
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 Постановление № 42 от 22 февруари 2013 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет
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 Постановление № 43 от 22 февруари
2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална
и/или специална военна подготовка във
висшите училища и за подготовката
на учениците от средните училища
10
 Решение № 105 от 15 февруари
2013 г. за прекратяване на конкурс за
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в площ „Блок 1-19 Свети
Атанас“, обявен с Решение № 804 на
Министерския съвет от 2011 г.
14
 Решение № 122 от 21 февруари 2013 г.
за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт
и газ – подземни богатства по  чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в блок „Галата“, разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море
15
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Министерство
на икономиката,
енергетиката и туризма
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“
15
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба № 3 от 19 февруари 2013 г. за
прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла
на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за
създаване на система на Общността
за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран
и нерегулиран риболов, за изменение
на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО)
№ 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и
(ЕО) № 1447/1999
19
 Наредба № 4 от 19 февруари 2013 г. за
защита на горските територии сре-
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щу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
21
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
 Наредба за изменение на Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони
34
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба № Н-3 от 18 февруари
2013 г. за изменение в конструкцията
на регистрираните пътни превозни
средства и индивидуално одобряване
на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство
34

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за приемане на
Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване
на документи, изслушване на кандидати и
подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата
на Народното събрание (ДВ, бр. 10 от 2013 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. В раздел II, т. 4 думите „25 февруари“
се заменят с „момента на изслушването на
21 февруари“.
2. В раздел III, т. 1 числото „27“ се заменя
с „21“.
3. В раздел IV, т. 1 думите „6 март“ се
заменят с „22 февруари“.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 21 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1836

РЕШЕНИЕ
за изменение на Решение за приемане на
Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване
на документи, изслушване на кандидати и
подготовка за избор на членове на Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество (ДВ, бр. 10 от 2013 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. В раздел II, т. 4 думите „26 февруари“
се заменят с „момента на изслушването на
21 февруари“.
2. В раздел III, т. 1 числото „28“ се заменя
с „21“.
3. В раздел IV, т. 1 думите „7 март“ се
заменят с „22 февруари“.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 21 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1837
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РЕШЕНИЕ

за избор на заместник-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 3 и § 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество
РЕШИ:
Избира Иво Диков Иванов за заместникпредседател на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество.
Решението е прието от 41-oто Народно събрание на 22 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1838

РЕШЕНИЕ

за избор на член на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 3 и § 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество
РЕШИ:
Избира Стоянка Петрова Николакова за
член на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество.
Решението е прието от 41-oто Народно събрание на 22 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1839
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Решението е прието от 41-oто Народно събрание на 22 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1840

РЕШЕНИЕ

за избор на член на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 3 и § 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество
РЕШИ:
Избира Антоанета Стоянова ГеоргиеваЦонкова за член на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество.
Решението е прието от 41-oто Народно събрание на 22 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1841

РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие за увеличаване квотата
на Република България в Международния
валутен фонд съгласно Резолюция № 66-2 на
Съвета на управителите на Международния
валутен фонд от 15 декември 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от
Конституцията на Република България
РЕШИ:

РЕШЕНИЕ

за избор на член на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 3 и § 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество
РЕШИ:
Избира Иво Диков Иванов за член на Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество.

Дава съгласие за увеличаване квотата на
Република България в Международния валутен фонд от 640 200 000 специални права
на тираж на 896 300 000 специални права на
тираж съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета
на управителите на Международния валутен
фонд от 15 декември 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 21 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1842
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 30
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Повет, община Кърджали, област
Кърджали, на 12 май 2013 г.
Издаден в София на 20 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
1813

УКАЗ № 31
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
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§ 2. В приложението към член единствен
от Постановление № 4 на Министерск и я
съвет от 2010 г. за определ яне на списък
на ст ратегическ ите обекти от значение за
националната сигурност, които се охраняват
от Министерството на вът решните работи
(обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм. и доп., бр.
71 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.) се създава
т. 18:
„18. Сгради или части от сгради, ползвани
от Комисията за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 май 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1781

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Стежерово, община Левски, област
Плевен, на 12 май 2013 г.
Издаден в София на 20 февруари 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

за изменение на Постановление № 59 на
Министерския съвет от 2011 г. за условията
и реда за отпускане на безлихвени заеми на
общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по
одобрени проекти по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
и за тяхното възстановяване (обн., ДВ, бр. 22
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 91 и 106 от 2011 г.
и бр. 98 от 2012 г.)

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 т. 1 се изменя така:
„1. е сключила договор с Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателната агенция, за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията и по реда на Наредба № 24
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените места“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 11, 45, 55 и 78 от 2010 г.,
бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и 54
от 2012 г. и бр. 2 от 2013 г.), Наредба № 25 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 72 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 11,
37, 45, 55 и 78 от 2010 г., бр. 30, 49, 68, 89 и
99 от 2011 г., бр. 28 и 54 от 2012 г. и бр. 2 от
2013 г.), Наредба № 20 от 2008 г. за условията и

1814

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 от
Постановление № 181 на Министерския съвет
от 2009 г. за определяне на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 71 и 77 от 2011 г., бр.
67 от 2012 г. и бр. 5 от 2013 г.), раздел VІІІ
„Сектор „Държавно управление“, т. 2 се създава подточка 2.5:
„2.5. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.“
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реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 65 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г., бр. 50 от
2010 г., бр. 5, 89, 99 и 105 от 2011 г. и бр. 71 от
2012 г.), Наредба № 22 от 2008 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 67 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24
от 2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 5 и 105 от 2011 г.
и бр. 60 от 2012 г.) или на Наредба № 32 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Насърчаване на туристическите дейности“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 55 от 2010 г., бр. 30, 76, 89 и 99
от 2011 г. и бр. 28 и 55 от 2012 г.);“.
§ 2. В чл. 3, ал. 5 думите „7 декември“ се
заменят с „30 ноември“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1847

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които
се събират в системата на Изпълнителната
агенция по горите по Закона за горите и по
Закона за държавните такси
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Одобрява Тарифата за
таксите, които се събират в системата на
Изпълнителната агенция по горите по Закона
за горите и по Закона за държавните такси.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които
се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите, приета с
Постановление № 202 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2008 г.; изм.,
бр. 48 от 2009 г.).
§ 2. За започнали производства, по които
са платени такси на основание на отменената
с § 1 тарифа, не се дължи доплащане/възстановяване на разликата в размера на таксите.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

ТАРИФА
за таксите, които се събират в системата на
Изпълнителната агенция по горите по Закона
за горите и по Закона за държавните такси
Г л а в а

п ъ р в а

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Чл. 1. За административните услуги, извършвани от Изпълнителната агенция по
горите, нейните структури и специализираните териториални звена, се заплащат такси,
както следва:
№
Наименование на таксата
по
ред
1
2
1. За разглеждане на заявление
за издаване на разрешително
за въвеждане на неместни или
повторно въвеждане на местни
дървесни, храстови и ловни видове в природата и възлагане
на научна експертиза
2. За издаване на разрешително
за въвеждане на неместни или
повторно въвеждане на местни
дървесни, храстови и ловни
видове в природата и вписване
в публичния регистър
3. За разглеж дане на за явление за регистрация на горски
разса дник, рег ист ри ране и
издаване на удостоверение за
регистрация
4. За разглеждане на заявление
за одобряване или отмяна и
рег ис т ри ра не на базов източник за добив на горски
репродуктивни материали
5. За издаване на удостоверение за регистриране на базов
източник за добив на горски
р еп р од у к т и вн и м ат е ри а л и
и вписване в регист ъра на
горската семепроизводствена
база
6. За издаване на заверена извадка от регистъра на горската
семепроизводствена база
7.

Мярка

Такса
(в лв.)

3
за
1 бр.

4
500

за
1 бр.

5

за
1 бр.

50

за
1 бр.

50

за
1 бр.

5

за
1 бр.
източник
за
1 бр.
партида
за
1 бр.

За издаване на основен сертификат за идентификаци я
на горски репродуктивни материали
8. Заверка на копие на основен
сертификат за идентификация
на горски репродуктивни материали
9. За издаване на семеконтролно
за
свидетелство
1 бр.
10. За издаване на писмо за годза
ност на семенната реколта, 1 бр.
когато се извършва предварителна оценка, или за определяне на рандемана

1

50

3
5
5

С Т Р.

6

1
2
11. За издаване на удостоверение,
че използваните дървесни видове са подходящи за целите
на залесяване
12. За издаване на удостоверение
за неземеделски земи
13. За разглеждане на заявление
за вписване в публичния регистър на доставчиците на
горски репродуктивни материали и вписване в регистъра
и издаване на удостоверение
за вписване
14. За вписване на пром яна в
обстоятелствата в публичните
регистри за доставчици на горски репродуктивни материали
15. За съгласуване и утвърждаване на проекти за рекултивация на нарушени терени и за
изграждане на противоерозионни съоръжения
16. Ут върж да ва не на т ех ноло гичен план за залесяване и
извършване на промяна на
утвърден технологичен план
за залесяване
17. Издаване на заверено копие
от технологичен план за залесяване
18. За в ерк а н а ко л и че с т в ено стойностна сметка за предвидени дейности по залесяване
19. Ра зглеж да не на за я в лен и я
за вписване в публичния рег ис т ър за у п ра ж н я ва не на
лесовъдска практика
20. Разглеждане на заявления за
вписване в публичния регистър на търговци за извършване на дейности в горските
територии
21. Вписване в п убли чни я рег ис т ър за у п ра ж н я ва не на
лесовъдска практика
22. Вписване в публичния регистър на търговци за извършване на дейности в горските
територии
23. Разглеждане на заявления за
промяна в обстоятелствата
на физическ и лица, вписани в публичния регистър за
упражняване на лесовъдска
практика
24. Разглеждане на заявления за
промяна в обстоятелствата
на търговци, вписани в публичния регистър за извършване на дейности в горските
територии

ДЪРЖАВЕН
3
за
1 бр.

4
15

за
1 бр.
за
1 бр.

15

за
1 бр.

за
1 бр.

40

15

200

за
1 бр.

15

за
1 бр.
копие
за
1 бр.
имот
за
1 бр.

3

15

40

за
1 бр.

150

за
1 бр.

15

за
1 бр.

15

за
1 бр.

20

за
1 бр.

40

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

1
2
3
4
25. Вписване на пром яната на
за
15
обстоятелствата в публични- 1 бр.
те регистри за упражняване
на лесовъдска практика и за
извършване на дейност и в
горските територии
26. За издаване на удостоверение
за изграждане на сградите и
съоръженията по чл. 153 от
Закона за горите:
- за временни горски пътища,
за
0,05, но
временни въжени линии и 1 л. м не подруги линейни обекти
малко
от 5 лв.
и не
повече от
25 лв.
- за сгради и други съоръжения
за
0,10,
1 кв.м но не
по-малко от
10 лв. и
не повече от
50 лв.
27. Ут върж да ва не на п ла н-изза
15
влечени я за п ром яна ви да 1 бр.
на сечта
28. Утвърждаване на горскостоза
15
панска програма
1 бр.
за
15 лв.
29. Утвърждаване на горскостопански план
1 бр.
плюс
0,01 лв.
за всеки 1
ха над
50 ха
30. За разглеждане на заявления
за
100
за промяна на предназначе- 1 бр.
нието на поземлени имоти в
горски територии
31. За разглеждане на заявления
за
50
за уедряване на поземлени 1 бр.
имоти в горски територии
32. За разглеждане на заявления за
за
100
продажба на поземлени имоти 1 бр.
в горски територии – частна
държавна собственост
33. За разглеждане на заявления
за
100
за замяна на поземлени имоти 1 бр.
в горски територии – частна държавна собственост, с
поземлени имоти в горск и
територии – собственост на
физически, юридически лица
и общини
34. За разглеждане на заявления
за
100
за учредяване право на стро- 1 бр.
еж върху поземлени имоти в
горски територии – държавна
собственост
35. За разглеждане на заявления
за
100
за у ч ред яване на серви т у т 1 бр.
върху поземлени имоти в горск и т ери т ори и – д ърж а вна
собственост

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

1
2
3
36. За разглеждане на заявления
за
за учредяване на вещни права 1 бр.
за сервитутите, които възникват по силата на специални
закони върху поземлени имоти
в горски територии – държавна собственост
37. За разглеждане на заявления
за
за учредяване право на полз- 1 бр.
ване върху поземлени имоти в
горски територии – държавна
собственост

№
по
ред

ВЕСТНИК

4
100

С Т Р. 7

1
2
3
38. За издаване на други удостовеза
рения, разрешителни, позво- 1 бр.
лителни, дубликати и други
писмени документи

Г л а в а
50

в т о р а

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
Чл. 2. За техническите услуги, извършвани
от Изпълнителната агенция по горите, нейните
структури и специализирани териториални
звена, се заплащат такси, както следва:

Наименование на таксата

1

4
5

2

Мярка

3

1.

Вземане на проба за изпитване на семена

за 1 бр. проба

2.

За запечатване, пломбиране и етикетиране на опаковки със семена за 1 бр. опаковка

3.

За предварителна оценка на годността на семенната реколта:

3.1.

На иглолистни – рандеман

3.2.

На широколистни

Такса
(в лв.)
4
10
5

за 1 бр. проба

15

- рандеман

за 1 бр. проба

25

- чрез разрязване на едросеменни

за 1 бр. проба

10

- чрез разрязване под лупа на дребносеменни

за 1 бр. проба

12

- за иглолистни и дребносеменни широколистни дървесни и храстови за 1 бр. проба
видове

17

- едросеменни широколистни дървесни и храстови видове

за 1 бр. проба

12

- на семена без предварителна подготовка

за 1 бр. проба

15

- на семена с предварителна подготовка

за 1 бр. проба

20

- биохимично изпитване

за 1 бр. проба

25

- разрязване

за 1 бр. проба

10

4.4.

Определяне на влажност

за 1 бр. проба

15

5.

За определяне автентичност на семената

5.1.

Чрез извършване на изоензимен анализ на 1 бр. генни маркери от за 1 бр. проба
горски репродуктивен материал

50

5.2.

Чрез извършване на ДНК анализ

за 1 бр. проба

500

6.

За лабораторен анализ на почви

6.1.

Вземане на проба от терена

за 1 бр. проба

50

6.2.

Определяне на физико-механични свойства

за 1 бр. показател

17

6.3.

Определяне на химични свойства
- определяне на един показател

за 1 бр. проба

22

- определяне на пакет от 5 показателя

за 1 бр. проба

75

4.

За изпитване и определяне посевните качества на семена от горски
дървесни и храстови видове

4.1.

Определяне на чистота и маса на 1000 семена

4.2.

4.3.

Определяне на кълняемост

Определяне на жизнеспособност чрез:

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

2

3

4

7.

Обследване на семенищни фиданки

100 л.м

5

8.

Обследване на пикирани фиданки

100 л.м

5

9.

Обследване на тополови фиданки

100 бр.

5

10.

Анализ на посадъчен материал – фитопатологичен анализ

проба

50

11.

Анализ на посадъчен материал – ентомологичен анализ

проба

50

12.

За установяване на здравословното състояние на новогодишни елхи до 1000 бр.
- за всеки допълнителни 100 бр.

13.

Контрол на посадъчен материал, предназначен за залесяване

4
5000 бр.

- за всеки допълнителни 100 бр.
14.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

40
0,40

Контрол на посадъчен материал от храсти и дървесни видове, пред- до 1000 бр.
назначен за залесяване извън горските територии

40

- за всеки допълнителни 100 бр.

1

Контрол на посевен материал

до 100 кг

- за всеки допълнителни 10 кг
16.

40

Обследване на широколистни гори
за нападения от гъботворка, златозадка

Обследване на широколистни гори
за нападения от листоврътка

Обследване на широколистни гори
за нападения от педомерки

Обследване на иглолистни гори
за нападения от борова процесионка

Обследване на иглолистни гори
за нападения от б.л. оса

Обследване на гори – др. вредители

Обследване на гори – фитопатогенни гъби

20
0,30

до 100 дка

40

от 100 до 1000
дка

200

за всеки 100 дка
над 1000 дка

20

до 100 дка

50

от 100 до 1000
дка

250

за всеки 100 дка
над 1000 дка

25

до 100 дка

50

от 100 до 1000
дка

300

за всеки 100 дка
над 1000 дка

30

до 100 дка

40

от 100 до 1000
дка

200

за всеки 100 дка
над 1000 дка

20

до 100 дка

50

от 100 до 1000
дка

250

за всеки 100 дка
над 1000 дка

25

до 100 дка

50

за всеки 10 дка
над 100 дка

5

до 100 дка

50

за всеки 10 дка
над 100 дка

5

23.

Събиране на яйцекупчинки от гъботворка

40 бр.

20

24.

Анализ на яйцекупчинки от гъботворка

5 бр.

15

25.

Събиране на гнезда от златозадка

5 бр.

25

26.

Анализ на гнезда от златозадка

5 бр.

40

27.

Събиране на клони от моделни дървета за листоврътка

1 бр.

1

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

2

3

4

28.

Залагане на фотоеклектор

1 бр.

5

29.

Залагане на леплив пояс

10 бр.

100

30.

Наблюдение на леплив пояс (за една проверка)

10 бр.

30

31.

Залагане (сваляне) на феромонова уловка – гъботворка

20 бр.

100

32.

Наблюдение на феромонова уловка – гъботворка

20 бр.

60

33.

Събиране на калъфче от борова процесионка

10 бр.

20

34.

Анализ на калъфче от борова процесионка

5 бр.

20

35.

Събиране на пашкули от борова листна оса

10 м 2

50

36.

Анализ на пашкули от борова листна оса

10 бр.

10

37.

Токсификация на ловна кора за боров хоботник

10 бр.

50

38.

Залагане на токсифицирана ловна кора за боров хоботник

10 бр.

50

39.

Наблюдение на токсифицирана ловна кора за боров хоботник

10 бр.

20

40.

Залагане на уловки за корояди

20 бр.

100

41.

Наблюдение на уловки за корояди

20 бр.

60

42.

Изброяване и видово определяне на короядите от феромонови уловки 1000 бр.

43.

Анализ на проби за установяване на фитопатогенни гъби

44.

Оценка на фитосанитарно състояние за горски култури и насаждения 1000 дка

300

45.

Отчитане на ефекта от авиоборба и наземна химична борба

300

46.

Изготвяне на прогноза за очакваните нападения от болести, насе- до 3000 дка
комни вредители и други повреди
до 5000 дка

1 бр.
1000 дка

над 5000 дка
47.

Месечна такса за съхраняване на семена в семехранилище

Чл. 3. Таксите по тарифата се заплащат
при предявяване на искането за извършване
на услугата.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема
на основание чл. 156, ал. 2, чл. 231, ал. 8 от
Закона за горите и чл. 4, буква „о“ от Закона
за държавните такси.
1848

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален
филмов център“ по Закона за филмовата
индустрия, приета с Постановление № 104 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр.
48 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр.
14 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 6 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) в т. 1 букви „а“ и „б“ се изменят така:

за 1 кг

30
50

1500
2500
0,50 на
дка
1

„а) пълнометражен филм – 690 лв., от които
460 лв. при кандидатстване за разглеждане на
проекта от художествена комисия и 230 лв.
при допускане за разглеждане на проекта от
финансова комисия;
б) късометражен филм – 690 лв., от които
460 лв. при кандидатстване за разглеждане на
проекта от художествена комисия и 230 лв.
при допускане за разглеждане на проекта от
финансова комисия.“;
б) в т. 2 числото „200“ се заменя с „690“,
а накрая се поставя запетая и се добавя „от
които 460 лв. при кандидатстване за разглеждане на проекта от художествена комисия
и 230 лв. при допускане за разглеждане на
проекта от финансова комисия“;
в) в т. 3 числото „200“ се заменя с „250“.
2. В чл. 5:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) При внесена такса и необходимост от
отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна информация нова такса
не се заплаща.“
3. В чл. 6:
а) създава се нова т. 2:
„2. за издаване на виза – при подаване на
искането;“
б) създава се т. 3:
„3. за кандидатстване на проект по чл. 3:
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а) за разглеждане на проекта от художествена комисия – при подаване на искането;
б) за разглеждане на проекта от финансова
комисия – при допускане на проекта.“;
в) досегашната т. 2 става т. 4.
§ 2. В Тарифата за таксите, които се събират
в системата на Министерството на културата,
одобрена с Постановление № 140 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 73 от
1998 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2000 г., бр. 66 от
2003 г., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г. и бр.
58 от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. На ред 1, в колона „Размер на таксата“
числото „60“ се заменя с „20“.
2. На ред 2, в колона „Размер на таксата“
цифрата „7“ се заменя с „13“.
3. На ред 3, в колона „Размер на таксата“
цифрата „7“ се заменя с „16“.
4. На ред 4, в колона „Размер на таксата“
цифрата „7“ се заменя с „16“.
5. На ред 5, в колона „Размер на таксата“
числото „30“ се заменя с „21“.
6. На ред 6, в колона „Размер на таксата“
цифрата „5“ се заменя с „13“.
7. Ред 8 се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. По висящите производства, по които до
влизането в сила на постановлението са внесени дължимите такси по Тарифата за таксите,
които се събират от Изпълнителна агенция
„Национален филмов център“ по Закона за
филмовата индустрия, не се довнасят такси.
§ 4. По висящите производства, по които
до влизането в сила на постановлението са
внесени дължимите такси по Тарифата за
таксите, които се събират в системата на
Министерството на културата, не се довнасят
такси.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1849
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за приемане на Наредба за условията и реда
за разкриване и осигуряване дейността на
курсове по начална и/или специална военна
подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или
специална военна подготовка във висшите
училища и за подготовката на учениците от
средните училища.
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Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или
специална военна подготовка във висшите
училища и за подготовката на учениците от
средните училища
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и
редът за разкриване и осигуряване дейността
на курсове за студенти – български граждани,
по начална и/или специална военна подготовка към висши училища, военни академии
и висши военни училища, както и съдържанието, организацията, редът и начинът на
провеждането на подготовката по чл. 56 от
Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България на учениците в девети и
десети клас на средното образование.
Чл. 2. (1) Обучението в курсове по начална
и/или специална военна подготовка, организирана във висшите училища, военните
академии и висшите военни училища, осигурява на студентите придобиване на знания
и практически умения по военна подготовка
за определена военна специалност, както и за
действия, свързани с отбраната на страната,
защитата на населението и личната сигурност.
(2) Подготовката на учениците осигурява
усвояването на знания, свързани със задълженията на гражданите по отбраната на страната,
действията за оцеляване при кризи от военен
характер, както и за мисиите и задачите на
въоръжените сили.
Чл. 3. Подготовката на учениците и студентите по чл. 2 възпитава ценностни ориентации
и нагласи за родолюбие, достойнство, дълг,
чест и отговорност към страната.
Чл. 4. Подготовката на учениците от средните училища и обучението в курсовете по
начална и/или специална военна подготовка
на студентите се провежда при условията и
по реда на наредбата и в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета,
Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона
за професионалното образование и обучение
или на Закона за висшето образование.
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Раздел II
Подготовка на учениците от средните училища, свързана с отбраната на страната
Чл. 5. (1) Учениците от девети и десети
клас в средните училища преминават задължителна подготовка по чл. 56, ал. 1 от Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България в рамките на 5 учебни часа за девети клас и 5 учебни часа за десети клас от
определените часове на класа.
(2) Организационната форма за провеждане
на часовете по ал. 1 е класно-урочна.
(3) Подготовката по ал. 1 се провежда в
периода от 1 декември до края на учебната
година.
Чл. 6. (1) Съдържанието на подготовката
на учениците в девети клас е с тематична
насоченост, както следва:
1. задължения на гражданите на Република
България по отбраната на страната;
2. същност и съдържание на граждансковоенните отношения;
3. оказване помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер;
4. действия за оцеляване при актове, извършвани от терористични, екстремистки и
престъпни групи и военни действия, както
и при откриване на невзривени боеприпаси;
5. защита на критичната инфраструктура
и участие на въоръжените сили в спасителни
и евакуационни дейности.
(2) Съдържанието на подготовката на учениците в десети клас е с тематична насоченост,
както следва:
1. въоръжени сили на Република България – история и настояще;
2. мисии и задачи на въоръжените сили
на Република България; участие в операции
и мисии извън територията на страната;
3. същност, цели и задачи на резерва на
въоръжените сили на Република България;
4. въоръжения и екипировка на военнослужещите във видовете въоръжени сили;
5. приемане на служба във въоръжените
сили и в резерва на въоръжените сили на
Република България.
Чл. 7. (1) До 15 юли на съответната година
директорите на средните училища заявяват
до съответните териториални структури за
водене на военния отчет към Централното
военно окръжие броя на паралелките девети
и броя на паралелките десети клас за следващата учебна година, в които ще се провежда
подготовката по чл. 6 за предстоящата учебна
година.
(2) До 30 септември и до 15 февруари съответно за първия и за втория учебен срок
на текущата учебна година директорите на
средните училища представят на съответните
териториални структури за водене на военния

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

отчет към Централното военно окръжие седмичните разписания, в които е предвидено да
се провежда подготовката по чл. 6.
Чл. 8. До 15 октомври и до 1 март съответно
за първия и за втория учебен срок на текущата
учебна година началникът на Централното
военно окръжие утвърждава план-графиците
на съответните териториални структури за
водене на военния отчет за осигуряване подготовката на учениците в средните училища.
Чл. 9. (1) Подготовката на учениците в
средните училища се провежда в присъствието
на класния ръководител от военнослужещ,
определен със заповед на министъра на отбраната, от цивилен служител от териториалните
структури на Централното военно окръжие
или от цивилно лице въз основа на сключен
граждански договор.
(2) Военнослужещите по ал. 1 се номинират
от командирите (началниците) на военните
формирования, от ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната или от ръководителите на административните звена в Министерството
на отбраната.
(3) Цивилните служители от териториалните структури на Централното военно окръжие по ал. 1 се определят от началниците
на военните окръжия.
Чл. 10. Въз основа на план-графиците по
чл. 8 началникът на Централното военно
окръжие прави предложение до министъра
на отбраната за създаване на организация за
избиране на цивилните лица по чл. 9, ал. 1,
с които ще се сключат граждански договори.
Чл. 11. (1) До 20 август на съответната
година Централното военно окръжие и неговите териториални структури изпращат до
командирите на военни формирования от
гарнизоните на териториален принцип заявка
за лицата по чл. 9, ал. 2.
(2) До 1 октомври на съответната година
командирите на видовете въоръжени сили и
ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната изпращат
по команден ред предложения с номинираните
от тях военнослужещи по ал. 1 до структурата по управление на човешките ресурси в
Министерството на отбраната.
(3) До 10 ноември на съответната година
министърът на отбраната издава заповед за
определяне на военнослужещите, провеждащи
подготовката.
Чл. 12. До 20 ноември на съответната
година определените лица по чл. 9, ал. 1 се
изпращат във военна академия и във висшите военни училища за провеждане с тях на
семинар по изпълнение на задълженията им
за осигуряване подготовката на учениците в
средните училища.
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Чл. 13. До 30 юли на съответната година
Централното военно окръжие изпраща в структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната отчет-анализ за
дейността и изпълнението на план-графика
за осигуряване подготовката на учениците в
средните училища в страната и предложения
за подобряване на работата през следващата
учебна година.
Чл. 14. Директорите на средните училища
ежемесечно изпращат до съответната териториална структура на Централното военно
окръжие справка относно проведената подготовка от лицата по чл. 9, ал. 1, в случай
че такава е планирана за съответния месец.
Раздел III
Обучение на студенти в курсове по начална
и/или специална военна подготовка във вис
шите училища
Чл. 15. Студентите от висшите училища,
военните академии и висшите военни училища могат да се обучават в курсовете по
начална и/или специална военна подготовка,
организирани в тях.
Чл. 16. Обучението в курсовете по начална и/или специална военна подготовка е
доброволно.
Чл. 17. Продължителността на курсовете
по начална военна подготовка е до 90 академични часа годишно, а на курсовете по
специална военна подготовка – не по-малко
от 90 академични часа, в зависимост от избраната военна специалност.
Чл. 18. (1) Тематиката на курсовете по
начална и/или специална военна подготовка
се определя от министъра на отбраната.
(2) Началната военна подготовка е насочена
към придобиване на знания по:
1. строева подготовка;
2. тактическа подготовка;
3. огнева подготовка;
4. действия при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи;
5. ядрена, химическа и биологическа защита
и опазване на околната среда;
6. инженерна подготовка, действия при
откриване на невзривени боеприпаси;
7. спасителни и евакуационни дейности;
8. оказване на първа медицинска помощ на
пострадали при природни бедствия, аварии,
екологични и индустриални катастрофи и
терористични актове, действия за възпрепятстване разпространението на инфекциозни
заболявания.
(3) Специалната военна подготовка е насочена към придобиване на знания по:
1. огнева подготовка;
2. тактико-специална подготовка;
3. оцеляване;
4. свързочна подготовка;
5. топография, топогеодезия и ориентиране;
6. общовойсково разузнаване;
7. морска подготовка.

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

Чл. 19. До 30 май на съответната година
министърът на отбраната обявява Каталог
на курсовете по начална и/или специална
военна подготовка.
Чл. 20. Обучението в курсовете по начална
и/или специална военна подготовка се провежда въз основа на решение на академичния съвет на висшето училище или военната
академия, като се определя избраният курс
от Каталога на курсовете по чл. 19, както и
броят на участниците в него.
Чл. 21. Във висшите училища курсовете
по начална и/или специална военна подготовка могат да се организират и провеждат
под формата на специализирани курсове и
семинари, групови и практически занятия,
показни военизирани занятия и военни игри,
стажантски курсове и други.
Чл. 22. (1) Обучението в курсове по начална и/или специална военна подготовка
се провежда от преподаватели от военните
академии, висшите военни училища или от
военнослужещи, определени със заповед на
министъра на отбраната или на оправомощено
от него длъжностно лице.
(2) Обучението в курсове по специална
военна подготовка може да се провежда и от
преподаватели от гражданските висши училища, когато това е предвидено в сключеното
двустранно споразумение по чл. 30, т. 7.
Чл. 23. (1) До 31 юли на съответната година
ректорите на гражданските висши училища
могат да изпращат до Министерството на
отбраната заявка-предложение за следващата
академична година за сключване на договор
за обучение на студенти в курсове, определени в Каталога на курсовете по начална и/
или специална военна подготовка. Заявката
включва наименование на курса и период за
провеждане.
(2) До един месец след началото на академичната година ректорите на висшите училища заявяват в Министерството на отбраната
броя на студентите, желаещи да се обучават
по видове подготовки и военни специалности.
Чл. 24. (1) До 20 август на съответната
година структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната
обобщава заявките и изготвя проект на План
за организиране и осигуряване дейността на
курсовете по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и го
съгласува с военните академии или с висшите
военни училища.
(2) В Плана за организиране и осигуряване дейността на курсовете по начална и/или
специална военна подготовка във висшите
у чилища се посочват: висшето у чилище,
заявило курса, наименованието на курса,
мястото и периодът на обучението, заявеният
брой студенти и преподаватели, провеждащи
обучението.
(3) До 30 август на съответната година
началниците на военните академии и на вис
шите военни училища изпращат предложения
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с имената на преподаватели, провеждащи
курсовете по ал. 2, до структурата по управление на човешките ресурси към министъра
на отбраната.
(4) До 20 септември на съответната година
структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната обобщава
предложенията и изготвя План за организиране и осигуряване дейността на курсовете по
начална и/или специална военна подготовка
във висшите училища.
(5) До 30 септември на съответната година Планът за организиране и осигуряване
дейността на курсовете по начална и/или
специална военна подготовка във висшите
училища през следващата академична година
се утвърждава от министъра на отбраната.
Чл. 25. До 20 октомври на съответната година структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната изпраща
препис-извлечения от Плана за организиране и осигуряване дейността на курсовете по
начална и/или специална военна подготовка
до висшите училища – заявители на курсове,
и до военните академии или висшите военни
училища.
Чл. 26. На всеки студент, успешно завършил курс по начална и/или специална военна подготовка, се издава удостоверение за
допълнително обучение за успешно завършен
курс при условията и по реда на Наредбата за
държавните изисквания към съдържанието на
основните документи, издавани от висшите
училища, приета с Постановление № 215 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр.
75 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10, 39 и 79 от
2009 г. и бр. 33 от 2011 г.).
Чл. 27. (1) Учебните програми за обучение
по начална и специална военна подготовка
се разработват от военните академии и/или
висшите военни училища.
(2) Учебната програма за обу чение по
начална или специална военна подготовка
съдържа:
1. цели на обучението;
2. теми на учебните занятия;
3. брой учебни часове за всяка тема;
4. учебно съдържание на всяка тема;
5. очаквани резултати от обучението по
всяка тема;
6. методически инструментариум: подходи,
принципи, методи, средства, учебни ресурси
и др.;
7. система за оценяване на усвоените знания и умения.
Чл. 28. До 1 октомври на съответната година военните академии и висшите военни
училища изпращат в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на
отбраната отчет-анализ за дейностите, осигуряващи изпълнението на Плана за организиране и осигуряване дейността на курсовете по
начална и/или специална военна подготовка
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във висшите училища за изминалата академична година, и предложения за подобряване
на работата през следващата година.
Раздел IV
Задължения на държавните и местните органи
и други организации за осигуряване подготовката на учениците от средните училища и
курсовете по начална и/или специална военна
подготовка във висшите училища
Чл. 29. Министърът на образованието,
младежта и науката чрез регионалните инспекторати по образованието осъществява
координацията и контрола за провеждането
на подготовката на учениците в средните
училища, свързана със задълженията им по
отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и
за мисията и задачите на въоръжените сили.
Чл. 30. Министърът на отбраната:
1. организира, осигурява и контролира
дейностите по разкриване на курсове за начална и/или специална военна подготовка за
студенти във военните академии и висшите
военни училища;
2. възлага на военните академии и на
висшите военни училища разработването на
учебни програми за курсовете по начална и/
или специална военна подготовка;
3. утвърждава учебните програми на курсовете за начална и/или специална военна
подготовка;
4. осъществява контрол върху съдържанието на проведената подготовка от лицата по
чл. 9, ал. 1 на учениците в средните училища,
свързани със задълженията им по отбраната
на страната;
5. определя реда и начина за провеждане на
практически занятия, демонстративни военизирани занятия и военни игри във военните
формирования;
6. организира провеждането на информационно-рекламна дейност за обучение в
курсове по начална и/или специална военна
подготовка на студентите във висшите училища в страната;
7. оправомощава длъж ностно лице да
сключва двустранни споразумения с ръководителите на висшите училища за разкриването,
осигуряването и провеждането на курсове по
начална и/или специална военна подготовка.
Чл. 31. Ръководителите на висшите училища в страната могат:
1. да заявяват решенията си за разкриване и
осигуряване на курсове по начална и/или специална военна подготовка в Министерството
на отбраната, като посочват: наименованието
на курса съгласно Каталога на курсовете по
начална и/или специална военна подготовка;
2. сключват двустранно споразумение с
Министерството на отбраната за разкриването
и осигуряването на курсове по начална и/или
специална военна подготовка.
Чл. 32. Началниците на военните академии
и на висшите военни училища:
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1. разработват учебните програми на курсовете за начална и специална военна подготовка при условия и по ред, определени с
правилниците за устройството и дейността им;
2. организират и провеждат семинари за
подготовка и инструктаж на определените лица
по чл. 9, ал. 1 за подготовка на учениците в
средните училища;
3. определят преподаватели за провеждане
на курсове във военните академии и висшите
училища съгласно Плана за организиране и
осигуряване дейността на курсовете по начална и/или специална военна подготовка.
Чл. 33. Кметовете на общини подпомагат
и съдействат при провеждането на подготовката на учениците в общинските училища в
страната за задълженията им по отбраната на
страната, когато има предварително заявено
писмено искане до тях от лицата по чл. 9, ал. 1.
Чл. 34. Началникът на Централното военно окръжие:
1. планира, организира и контролира дейността на лицата по чл. 9, ал. 1, провеждащи подготовката на учениците от средните
училища за задълженията им по отбраната
на страната;
2. организира воденето на военен отчет на
българските граждани, завършили курсовете
по начална и/или специална военна подготовка
във висшите училища;
3. извършва информационно-рек ламна
дейност във висшите училища в страната за
възможната начална и/или специална военна
подготовка на студентите.
Чл. 35. Командирите (началниците) на
военни формирования:
1. организират и материално-технически
осигуряват провеждането на практическите занятия, демонстративните военизирани занятия
и военните игри във военните формирования;
2. извършват подбор на военнослужещите
за осигуряване подготовката на учениците в
средните училища в съответния регион.
Раздел V
Финансово планиране и осигуряване на обучението в курсове по начална и/или специална
военна подготовка
Чл. 36. Финансовите средства за провеждането на подготовката на учениците от
девети и десети клас в средните училища в
страната се планират и осигуряват в рамките
на одобрения бюджет на Министерството на
отбраната за съответната година.
Чл. 37. (1) Финансовите средства за обучението на студенти в курсове по начална и/
или специална военна подготовка съгласно
Плана за организиране и осигуряване дейността на курсовете по начална и/или специална
военна подготовка във висшите училища се
планират и осигуряват в рамките на одобрения
бюджет на Министерството на отбраната за
съответната година.
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(2) Условията, редът и начинът на финансиране обучението на студенти в курсове по
специална военна подготовка, извършвано от
преподаватели от гражданските висши училища, се определят в сключеното двустранно
споразумение между висшето училище и Министерството на отбраната за разкриването и
осигуряването на курсове по начална и/или
специална военна подготовка.
Чл. 38. (1) Финансовите средства за командироване на преподаватели от военните академии и висшите военни училища за провеждане
на обучението в курсовете по начална и/или
специална военна подготовка в гражданските
висши училища се планират и осигуряват в
рамките на бюджета на Министерството на
отбраната за съответната година.
(2) Финансовите средства за командироване
на военнослужещи от военните формирования,
провеждащи подготовката на учениците в
средните училища, се планират и осигуряват
в програмите на вида въоръжена сила или на
структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 26, т. 15а от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и чл. 58, ал. 1 от Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България.
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РЕШЕНИЕ № 105
ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за прекратяване на конкурс за предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в площ „Блок 1-19 Свети Атанас“,
обявен с Решение № 804 на Министерския
съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 89 от 2011 г. и ОВ
на ЕС, бр. С26 от 31.01.2012 г.)
На основание чл. 44, ал. 1 и чл. 50а, т. 6 от
Закона за подземните богатства и заявление вх.
№ на МИЕТ: Е-26-Б-263 от 27.11.2012 г. от представляващия на „Блек Сий Енерджи“ – ЕООД,
за отказ от страна на дружеството да сключи
договор за търсене и проучване на нефт и
природен газ в площ „Блок 1-19 Свети Атанас“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява конкурса за предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и природен газ в площ „Блок 1-19 Свети
Атанас“, разположена в континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море.
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2. Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

РЕШЕНИЕ № 122
ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци“ (ДВ, бр. 61 от 2012 г.)

1573

за продължаване срока на разрешението за
търсене и проучване на нефт и газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в блок „Галата“, разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море
На основание чл. 5, ал. 2 от Закона за
подземните богатства, чл. 22 от договора за
търсене и проучване на нефт и газ в блок
„Галата“, разположен в континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море, сключен
на 4 февруари 2008 г. между министъра на
околната среда и водите и „Мелроуз Рисорсиз“ – ООД, в изпълнение на Решение № 848
на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр.
1 от 2008 г.), двустранен констативен протокол, съставен от страните по договора, и
мотивирано предложение от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Продължава срока на разрешението за
търсене и проучване на нефт и газ в блок
„Галата“, разположен в континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море, със 166 дни.
2. За срока на продължението титулярят на
разрешението – „Мелроуз Рисорсиз“ – ООД,
се задължава да извърши търсещо-проучвателни работи по видове и обеми съгласно одобрена
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма работна програма – неразделна част
от допълнителното споразумение за продължаване на срока, сключено към договора от
4 февруари 2008 г. за търсене и проучване на
нефт и газ в блок „Галата“.
3. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да представлява
Министерския съвет при сключване на допълнителното споразумение.
4. Решението може да се обжалва пред
Върховни я админист ративен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

§ 1. В чл. 9, ал. 1 в т. 10 накрая се добавя
„по чл. 14, ал. 1 и 3 ЗОП“.
§ 2. В чл. 10 се създава т. 27 със следното
съдържание:
„27. организира провеждането на процедури
по чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП“.
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавното предприятие „Радиоактивни
отпадъци“ се състои от: Главно управление, в
което влизат:
1. изпълнителен директор;
2. дирекция „Извеждане от експлоатация“
(дирекция „ИЕ“);
3. дирекция „Управление на радиоактивни
отпадъци“ (дирекция „УРАО“);
4. дирекция „Финансово-счетоводно обслужване“ (дирекция „ФСО“);
5. дирекция „Безопасност и качество“ (дирекция „Б и К“);
6. управление „Администрация и контрол“
(управление „А и К“);
7. управление „Международни проекти“
(управление „МП“);
8. управление „Сигурност“;
9. отдел „Правен“;
10. отдел „Договори и доставки“;
11. отдел „Технологично осигуряване“ (отдел
„ТО“);
12. Експертен технически съвет и финансово-стопански съвет;
13. финансов контрольор.“
2. В ал. 2 след думите „управление „А и К“ се
добавя „управление „МП“, а след думите „отдел
„Договори и доставки“ се добавя „отдел „ТО“.
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 3а и 3б:
„3а. осъществява оперативната експлоатация,
ремонт, поддръжка, техническо и инженерно
обезпечаване за експлоатация на работещите
системи от блокове 3 и 4 в съответствие с
действащата лицензия;
3б. осъществява управление на генерираните при технологичните процеси радиоактивни
отпадъци и други опасни отпадъци до предаването им за кондициониране и последващо
съхранение в СП „РАО Козлодуй“;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В състава на дирекция „ИЕ“ влизат:
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1. Специализирано поделение „Извеждане
от експлоатация – Козлодуй“;
2. Специализирано поделение „Управление
на радиоактивни отпадъци – 3 и 4 блок“.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Специализираните поделения осъществяват следните основни дейности:
1. Специализирано поделение „Извеждане
от експлоатация – Козлодуй“:
а) радиологично обследване;
б) класификация на КСК за извеждане от
експлоатация;
в) демонтаж на системи и оборудване;
г) дезактивационни дейности;
д) намаляване на размерите на демонтирано
оборудване;
е) временно съхраняване на демонтирано
оборудване;
ж) демонтаж и освобождаване на материали
от регулаторен контрол;
з) управление на радиоактивни отпадъци
до предаването им за преработка в СП „РАО
Козлодуй“;
и) обезпечаване на всички дейности в аспект
на безопасност, радиационен и дозиметричен
контрол и радиационна защита.
2. Специализирано поделение „Управление
на радиоактивни отпадъци – 3 и 4 блок“:
а) изпитвания, техническо обслужване, ремонт и инспектиране на КСК;
б) управление на радиоактивни отпадъци
(РАО), получени в резултат на експлоатацията
на съоръжението, до момента на предаването
им в СП „РАО Козлодуй“;
в) управление на историческите РАО, получени в резултат на експлоатацията на съоръжението, до момента на предаването им в
СП „РАО Козлодуй“;
г) съхраняване на радиоактивни материали
и оборудване;
д) характеризиране на радиоактивни материали и оборудване;
е) дезактивация на оборудване, помещения
и материали;
ж) демонтаж и освобождаване на материали
от регулаторен контрол;
з) всяка друга дейност, свързана с експлоатацията на съоръжението като съоръжение
за управление на РАО (генерирани от 3 и 4
блок на АЕЦ „Козлодуй“), освен ако за това
се изисква отделно разрешение или лицензия
по Закона за безопасното използване на ядрената енергия.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „управление „ОА и К“ се заменят с
„управление „А и К“.
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. специализирано поделение „Национално
хранилище за радиоактивни отпадъци“ осъще
ствява следните основни дейности:
a) избира площадка за изграждане на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци;
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б) подготвя задание за проектиране на
Национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО;
в) изготвя, разглежда и одобрява технически
проект и издава разрешение за строителство;
г) управление на проекта (включително и
измененията), свързани с изграждане на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци;
д) организира, координира и контролира
дейностите, свързани с проектиране на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци;
е) организира и осъществява инженернополеви дейности на площадката, подпомагащи
изграждането на Национално хранилище за
радиоактивни отпадъци;
ж) организира, координира и контролира
дейностите, свързани със строителство на етап
1 на Национално хранилище за радиоактивни
отпадъци;
з) организира и координира изпълнението
на дейностите по изграждане на външните
технологични връзки (водоснабдяване и канализация, електрозахранване и др.);
и) организира и координира дейностите по
лицензионния и разрешителния режим в съответствие със законодателството на Република
България;
й) организира и координира изпълнението
на вертикалната планировка и транспортната
инфраструктура;
к) организира и координира дейностите по
физическа защита на ядреното съоръжение;
л) изготвя технически задания, входящ
контрол и строитeлно-монтажни работи на
съоръженията с повишена опасност;
м) организира, координира и контролира
дейностите по въвеждане в експлоатация на
системата за радиационен и дозиметричен
контрол;
н) изготвя и въвежда в действие експлоатационна и ремонтна документация (инструкции,
програми, методики, правила, процедури, графици, списъци и др.);
o) изготвя и въвежда в действие система за
аварийно планиране и реагиране;
п) изпълнява дейностите по въвеждане в
експлоатация на етап 1 на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци;
р) осъществява експлоатацията на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци в
съответствие с условията на издадената лицензия
за експлоатация на съоръжението:
– входящ контрол на кондиционирани РАО,
– буферно съхраняване на кондиционирани
РАО,
– погребване на кондиционирани РАО,
– затваряне и запечатване на запълнени
клетки с кондиционирани РАО,
– контрол върху състоянието на инженерните
и природните бариери,
– инженерно-технически изпитвания на
защитно многобариерно покритие,
– изпитвания, техническо обслужване, ремонт и инспектиране на конструкции, системи
и компоненти;
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с) подготвя, организира, координира и контролира дейностите, свързани със строителство
на етап 2 и етап 3 на Национално хранилище
за радиоактивни отпадъци;
т) всяка друга дейност, свързана с експлоатацията на поделението, освен ако за това
се изисква отделно разрешение или лицензия
по ЗБИЯЕ;
у) подготвя концепцията и организира и
осъществява дейностите по затваряне на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци.“
2. В ал. 5 думите „дирекция „М и ФСО“
се заменят с „дирекция „ФСО“, а думите „управление „ОА и К“ се заменят с „управление
„А и К“.
§ 6. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след т. 1 се създава т. 1а:
„1а. отдел „Контрол безопасност и качество – 3 и 4 блок“;“.
2. В ал. 3 след думата „чрез“ се добавя
„отдели“.
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. организира архива на предприятието;“.
2. Точки 11 – 14 се заличават.
3. Досегашните т. 15 – 19 се преномерират
на т. 11 – 15.
4. Точка 20 се заличава.
§ 8. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Управление „Международни
проекти“ осъществява цялостното ръководство
и координация на дейностите по управление на
международни проекти и подпомага дейността
по изграждане на Национално хранилище за
ниско- и среднорадиоактивни отпадъци, като
изпълнява следните основни дейности:
1. ръководи, организира, контролира и координира дейностите по международните проекти,
свързани с извеждане от експлоатация, и други
международни проекти, свързани с дейността
на предприятието;
2. подпомага дейностите по изграждане на
Национално хранилище за ниско- и среднорадиоактивни отпадъци;
3. организира изготвянето и съгласуването
на техническите и финансовите документи,
необходими за реализация на проект, финансиран от ЕБВР, в т.ч.: лист за идентификация
на проекта, техническо задание/спецификация,
входни данни, подготовка на тръжни документи
за провеждане на тръжни процедури, подготовка
на договори и контрол на изпълнението им;
4. инициира, координира и контролира
провеждането на технически съвети, месечни
срещи за преглед по напредъка на проектите
и работни и технически срещи, свързани с
изпълнението на проектите, финансирани от
международни организации;
5. организира съставянето на досие за всеки
проект, финансиран от МФК по програмата за
извеждане от експлоатация на блокове 1 – 4
на „АЕЦ Козлодуй“;
6. в процеса на управление на съответния
проект контролира план за изпълнение на проекта, план по качество, управление на риска,
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контрол по измененията на проекта, вътрешно
отчитане и окончателен доклад за приключване
на проекта;
7. осъществява взаимодействие със структурните звена от организационно-управленската
структура на предприятието по въпроси, свързани с дейности по реализиране на проекти,
финансирани от международни организации;
8. координира взаимодействието с външни
фирми и организации по въпроси, свързани с
дейности по реализиране на проекти, финансирани от международни организации;
9. подпомага изпълнителния директор в
отношенията с ЕБВР, ЕК и участва в срещи с
техни представители;
10. взаимодейства с консултанта на ДП
„РАО“ и осигурява тясно сътрудничество между
консултанта и координаторите на проектите,
финансирани от МФК;
11. участва в подготовката на ежегодно
разработвания обобщен програмен документ и
в заседанията на Комитета за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ в България,
Литва и Словакия и на Групата по финансиране
на извеждането от експлоатация към ЕК.
(2) В състава на управление „МП“ влизат:
1. отдел „Координация и инженеринг“ със
сектор „Проектно осигуряване на дейностите“;
2. сектор „Управление на проекти“;
3. сектор „Договори и доставки“.“
§ 9. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „отговаря
за“ се добавя „комуникациите и“;
б) създават се т. 10 и 11:
„10. осигурява функционирането и отговаря
за управлението, администрирането и контрола
на физически и виртуални компютърни мрежи,
информационни сървъри, десктоп и мобилни
компютърни конфигурации, мрежови комуникационни устройства и офис техника, локален
интернет, мобилен интернет, безжичен интернет и деловодна електронна информационна
система и електронен архив;
11. управлява, администрира и контролира
Backup сървъри и устройства за съхранение на
информация, системи за контрол на достъп и
работно време, системи за видеонаблюдение
и контрол, IP телефонни централи, ip телефония, стационарни и мобилни комуникации,
web сървъри, сървъри за електронна поща, ftp
сървъри, web страници на ДП „РАО“, сървърни
и настолни операционни системи, счетоводен,
деловоден и правен софтуер, електронни подписи и сертификати.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В състава на управление „Сигурност“
влизат:
1. отдел „Сигурност ПХРАО – Нови хан“;
2. отдел „Сигурност – ИЕ“;
3. отдел „Сигурност РАО“;
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4. отдел „Информационни системи и комуникации“.“
§ 10. В чл. 23 се създава т. 13:
„13. извежда договорите, съхранява оригиналите на договорите и предоставя контролирани
копия;“.
§ 11. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. администрира всички договори във връзка
с дейността на отдела;“.
2. Точка 11 се заличава.
§ 12. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. Отдел „Технологично осигуряване“
осъществява следните основни функции:
1. осигурява дейността на предприятието чрез
разработване и внедряване на нови технологии
за управление на радиоактивни отпадъци;
2. организира физико-химичен и специализиран технологичен контрол, измервания и
изпитвания;
3. изпълнява основните дейности, свързани
с технологичната подготовка на производството
в областта на управлението на радиоактивните
отпадъци, в т.ч.:
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– осигурява технологичността на конструкцията/изискванията към междинните и крайните
изделия/продукти на системите и оборудването;
– оптимизира внедрените, разработва и
внедрява нови технологични процеси;
– осигурява избор на стандартни и конструкторска разработка на нестандартни средства за
технологично екипиране;
– изпълнява конструкторски разработки за
реконструкция и модернизация на системи/
подсистеми от общ характер за обектите и
оборудването и за осигуряване на ремонтната
дейност;
– разработва и внедрява аналитични методики и рецептури за циментиране на радиоактивните отпадъци;
– следи за приложението на системи и оборудване, технологии и процедури, съответстващи
на постиженията на науката и на международно
признатия експлоатационен опит;
– извършва техническо осигуряване на всички
международни проекти.“
§ 13. Приложението към чл. 11, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 11, ал. 2

Организационно-управленска структура на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
УПРАВИТЕЛЕН

СЪВЕТ

Приложение към чл.11 ал.2
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

ДИРЕКТОР

ЕКСПЕРТЕН ТЕХНИЧЕСКИ
СЪВЕТ
ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ
СЪВЕТ

ФИНАНСОВ
КОНТРОЛЬОР

ДИРЕКЦИЯ

„ИЗВЕЖДАНЕ ОТ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ“

СПЕЦИАЛИЗИРАНО
ПОДЕЛЕНИЕ
„ИЗВЕЖДАНЕ
ОТ
ЕКСПЛОАТАЦИЯКОЗЛОДУЙ”

СПЕЦИАЛИЗИРАНО
ПОДЕЛЕНИЕ
„УПРАВЛЕНИЕ
НА
РАДИОАКТИВНИ
ОТПАДЪЦИ – 3
И 4 БЛОК”

ДИРЕКЦИЯ

„УПРАВЛЕНИЕ НА
РАДИОАКТИВНИ
ОТПАДЪЦИ“

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОДЕЛЕНИЕ
„РАДИОАКТИВНИ
ОТПАДЪЦИ КОЗЛОДУЙ“

СПЕЦИАЛИЗИРАНО
ПОДЕЛЕНИЕ
„ПОСТОЯННО
ХРАНИЛИЩЕ ЗА
РАОНОВИ ХАН“

СПЕЦИАЛИЗИРАНО
ПОДЕЛЕНИЕ
„НАЦИОНАЛНО
ХРАНИЛИЩЕ ЗА

ДИРЕКЦИЯ

„БЕЗОПАСНОСТ И
КАЧЕСТВО“

ОТДЕЛ

„БЕЗОПАСНОСТ“

СЕКТОР
„КАБ“

ДИРЕКЦИЯ

„ФИНАНСОВО
СЧЕТОВОДНО
ОБСЛУЖВАНЕ “

ОТДЕЛ

„ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ“

ОТДЕЛ
„СЧЕТОВОДСТВО“

ОТДЕЛ
“ИСУ“
ОТДЕЛ
„ПРАВЕН“
СЕКТОР
„ОК“

УПРАВЛЕНИЕ
„СИГУРНОСТ“

ОТДЕЛ
„СИГУРНОСТ
ПХРАОНОВИ ХАН”

ОТДЕЛ
„СИГУРНОСТ –
ИЗВЕЖДАНЕ ОТ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ“

ОТДЕЛ
„СИГУРНОСТ –
РАДИОАКТИВНИ
ОТПАДЪЦИ“

РАО“

ОТДЕЛ
“КБК-3 И 4
БЛОК“

ОТДЕЛ
„ДОГОВОРИ И
ДОСТАВКИ“

ОТДЕЛ
„ИНФОРМАЦИОННИ
СИСТЕМИ И
КОМУНИКАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

„АДМИНИСТРАЦИЯ И
КОНТРОЛ“

„МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ“

ОТДЕЛ

ОТДЕЛ
„КООРДИНАЦИЯ И
ИНЖЕНЕРИНГ”

„АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ”

СЕКТОР

ОТДЕЛ
„ЧОВЕШКИ
РЕСУРСИ“

СЕКТОР
„ПРОТОКОЛ“

ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР

„ПРОЕКТНО
ОСИГУРЯВАНЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ”

СЕКТОР
„УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТИ”

СЕКТОР
„ДОГОВОРИ И
ДОСТАВКИ”

СЕКТОР

„ЛИЦЕНЗИРАНЕ“

ОТДЕЛ

СЕКТОР

„ТЕХНОЛОГИЧНО
ОСИГУРЯВАНЕ”“

„ЕКОЛОГИЯ“

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ в срок
до два месеца от влизането в сила на този правилник утвърждава щатно разписание и длъжностни характеристики на работниците и служителите в ДП „РАО“ съгласно измененията.
§ 15. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Делян Добрев
1758
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 3
от 19 февруари 2013 г.

за прилагане на точкова система за извършени
тежки нарушения по смисъла на Регламент
(ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на
Общността за предотвратяване, възпиране и
премахване на незаконния, недеклариран и
нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и
(ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят редът
и условията за прилагане на точкова система
за извършени тежки нарушения по смисъла
на чл. 42, параграф 1, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на
Общността за предотвратяване, възпиране и
премахване на незаконния, недеклариран и
нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и
(ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (OB, L
286/1 от 29 октомври 2008 г.), наричан понататък Регламент (ЕО) № 1005/2008.
Чл. 2. Тежки нарушения са нарушенията
по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква „а“
от Регламент (ЕО) № 1005/2008.
Г л а в а

в т о р а

ПРИСЪЖДАНЕ НА ТОЧКИ ЗА ТЕЖКИ
НАРУШЕНИЯ
Чл. 3. (1) За всяко от нарушенията по
смисъла на чл. 42, параграф 1, буква „а“ от
Регламент (ЕО) № 1005/2008 притежателят
на разрешителното за стопански риболов
полу чава съответен брой точк и съгласно
приложението.
(2) Точките се присъждат със заповед на
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)
или оправомощено от него длъжностно лице
от деня на влизане в сила на наказателното
постановление за съответното нарушение.
(3) Когато по време на една извършена
проверка се установят две или повече тежки
нарушения на едно и също физическо или
юридическо лице – притежател на разрешително за стопански риболов, във връзка с
всяко от нарушенията се присъждат точки на
притежателя на разрешителното за стопански
риболов, като максималният присъден брой
точки не може да надвишава 12.
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(4) Когато се санкционира тежко нарушение, извършено в държава членка, различна
от държавата на знамето, точките се присъждат от компетентните органи на държавата
на знамето след получено уведомление от
компетентните органи на държавата членка,
имаща юрисдикция при даденото нарушение.
(5) При присъждане на точки лицето, издало
заповедта по ал. 2, уведомява притежателя
на разрешителното за стопански риболов в
тридневен срок от издаването є.
Чл. 4. (1) При продажба на риболовния
кораб или при всяка смяна на собствеността
му точките преминават към всеки бъдещ
притежател на разрешително за стопански
риболов за съответния кораб.
(2) В случаите по ал. 1 собственикът на
риболовния кораб е длъжен да уведоми бъдещия собственик на риболовния кораб за
присъдените точки.
(3) При промяна на собствеността на риболовния кораб новият притежател на разрешително за стопански риболов за съответния
кораб има право на преразглеждане на случая
в двумесечен срок от придобиването на собствеността и при наличие на обстоятелствата
по чл. 11, ал. 1.
Чл. 5. При натрупване или надвишаване
на определен брой точки изпълнителният
директор на ИАРА или оправомощено от
него длъжностно лице отнема със заповед
разрешителното за стопански риболов на
основание чл. 18в, ал. 1, т. 7 от Закона за
рибарството и аквакултурите, както следва:
1. натрупването на 18 точки води до първо
отнемане на разрешителното за стопански
риболов за период от 2 месеца;
2. натрупването на 36 точки води до второ
отнемане на разрешителното за стопански
риболов за период от 4 месеца;
3. натрупването на 54 точки води до трето
отнемане на разрешителното за стопански
риболов за период от 8 месеца;
4. натрупването на 72 точки води до четвърто отнемане на разрешителното за стопански
риболов за период от 1 година;
5. нат ру п ва нет о на 90 т оч к и вод и до
окончателно отнемане на разрешителното за
стопански риболов.
Чл. 6. (1) При временно или окончателно
отнемане на разрешителното за стопански
риболов ИАРА уведомява незабавно собственика на риболовния кораб.
(2) След уведомяването по ал. 1 притежателят на разрешителното за стопански
риболов осигурява незабавното прекратяване
на риболовната дейност на риболовния кораб.
(3) Извършването на риболов по времето
на временното или постоянното отнемане на
разрешителното за стопански риболов се счита
за основание за включване на кораба в списъка
на Европейския съюз (ЕС) на риболовните
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кораби, извършващи незаконен, недеклариран
и нерегулиран риболов, в съответствие с чл. 27
от Регламент (ЕО) №1005/2008.
Ч л. 7. (1) В сл у чай на временно и ли
окончателно отнемане на разрешителното
за стопански риболов риболовният кораб се
отбелязва в регистъра на риболовните кораби
на ИАРА и в регистъра на риболовния флот
на ЕС като кораб без разрешително.
(2) Окончателното отнемане на разрешителното за стопански риболов не засяга
референтните нива на капацитета на риболовния флот съгласно чл. 12 от Регламент
(ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември
2002 година относно опазването и устойчивата
експлоатация на рибните ресурси в рамките на
общата политика в областта на рибарството
(OB L 358, 31.12.2002 г.).
Чл. 8. В случай на временно отнемане на
разрешителното за стопански риболов в съответствие с чл. 5 присъдените и натрупани
точки на притежателя на разрешителното не
се заличават. Новите точки се добавят към
съществуващите за целите на чл. 5.
Чл. 9. (1) В ИАРА се води регистър на
риболовните кораби, на които са присъдени
точки.
(2) Всяко заинтересовано лице може да подаде писмено заявление до ИАРА за издаване
на справка относно наличието или липсата
на присъдени точки за даден кораб.
Г л а в а

т р е т а

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ТОЧКИ
Чл. 10. (1) Ако притежателят на разрешително за стопански риболов не извърши друго
тежко нарушение в срок от три години след
последното тежко нарушение, всички точки
в разрешителното се заличават.
(2) При заличаване на точките в съответствие с ал. 1 се счита, че разрешителното за
стопански риболов не е било отнемано.
Чл. 11. (1) Две точки се заличават, в случай
че общият брой присъдени точки е повече от
две и при наличие на едно от следните условия:
1. след присъждане на точките риболовният
кораб използва система за сателитно проследяване (VMS), електронен риболовен дневник
и системата за електронно докладване, без
да има правно задължение да използва тези
технологии;
2. след присъждането на точките притежателят на разрешителното за стопански риболов
доброволно участва в научни кампании за
подобряване селективността на риболовните
уреди;
3. притежателят на разрешителното за
стопански риболов е член на организация
на производителите и се съгласи да изпълни
риболовен план, приет от организацията, в
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годината след присъждането на точките, който
включва намаление с 10 % от възможностите
за риболов на притежателя на разрешителното;
4. притежателят на разрешителното за стопански риболов се включва в риболов, обхванат
от схема за екомаркировка, разработена за
сертифициране и популяризиране на продук
ти от добре организиран морски риболов и
съсредоточена върху въпроси, свързани с
устойчивото използване на рибните ресурси.
(2) За всеки тригодишен период от датата
на последното тежко нарушение притежателят на разрешителното за стопански риболов
може да се възползва от един от вариантите,
посочени в ал. 1, за да намали количеството
точки само веднъж и при условие, че не се
заличават всички присъдени точки.
Чл. 12. (1) За личаването на точк и се
извършва със заповед на изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него
длъжностно лице.
(2) Заповедта се изпраща на притежателя
на разрешителното за стопански риболов в
седемдневен срок от издаването є.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТОЧКИ НА К АПИТАНИ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ
Чл. 13. (1) За извършено тежко нарушение
на правилата на общата политика в областта
на рибарството на капитана на риболовния
кораб се определят същият брой точки, определени на притежателя на разрешителното
за стопански риболов.
(2) При натрупване на 15 точки на капитана
на риболовния кораб се отнема свидетелството
за правоспособност по чл. 14 ЗРА за период
от 6 месеца.
(3) При натрупване на 30 точки на капитана
на риболовния кораб се отнема свидетелството
за правоспособност по чл. 14 ЗРА за период
от 1 година.
(4) При натрупване на 45 точки на капитана на риболовния кораб окончателно се
отнема свидетелството за правоспособност
по чл. 14 ЗРА.
Чл. 14. Точките на капитана на риболовния кораб (физическо лице) се определят със
заповед на изпълнителния директор на ИАРА
или оправомощено от него длъжностно лице
от деня на влизане в сила на наказателното
постановление за съответното нарушение.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Държава на знамето“ е държавата, под
чийто флаг плава риболовният кораб.
2. „Задължения за отчитане и деклариране
на улова“ са всички задължения, свързани
с воденето и попълването на риболовния
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дневник, съставянето и предаването в срок
на декларацията за произход, както и коректността на посочените в документите данни.
3. „Неотговарящи на изискванията риболовни уреди“ са всички риболовни уреди, които
не са посочени в разрешителното за стопански
риболов или в годишното удостоверение за
придобито право на усвояване на рибен ресурс, не са маркирани по реда на ЗРА, имат
по-малък размер на окото от определения в
нормативната уредба.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл.
18д, ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на ИАРА.
За министър:
Светлана Боянова
Приложение
към чл. 3, ал. 1
№
1.

Тежко нарушение

Точки

Неизпълнение на задълженията за
записване и отчитане на улова или
свързаните с него данни, които са чрез
системата за наблюдение на кораби
със спътник

3

Използване на уреди, които са забранени или несъответстващи на изискванията на законодателството на ЕС

4

3.

Подправяне или прикриване на маркировка, самоличност или регистрация

5

4.

Укриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с
разследване

5

5.

Вземане на борда, трансбордиране
или разтоварване на маломерна риба
в нарушение на действащото законодателство

5

Извършване на риболовна дейност в
района на регионална организация
за управление на риболова по начин,
несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване или управление на
организацията

5

Извършване на риболов без валидни
л ицензи я, разрешен ие и л и разрешително, издадени от държавата на
знамето или съответната крайбрежна
държава

7

Извършване на риболов в зак ри т
район или по време на закрит сезон,
без квота или след изчерпването или
отвъд ограничената дълбочина

6

2.

6.

7.

8.

ВЕСТНИК
№
9.
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Тежко нарушение

Точки

Целеви риболов на запаси, които са
предмет на мораториум или за които
риболовът е забранен

7

10. Възпрепятстване на работата на длъжностните лица при изпълнение на
техните задължения по повод на инспекция за спазване на приложимите
мерки за опазване и управление или
на наблюдатели при изпълнение на
техните задължения по наблюдение
за спазване на приложимите правила
на Съюза

7

11. Трансбордиране или участие в съвместна риболовна дейност, подпомагане или снабдяване на риболовни
кораби, за които е установено, че са
извършили ННН риболов по смисъла
на Регламент (ЕО) № 1005/2008 г., и
в частност кораби, вписани в списъка на Съюза на кораби, извършващи
ННН риболов, или в такъв списък на
регионална организация за управление
на риболова

7

12. Използване на риболовен кораб без
националност, който следователно е
кораб без държава в съответствие с
международното право
1712
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НАРЕДБА № 4
от 19 февруари 2013 г.

за защита на горските територии срещу ерозия
и порои и строеж на укрепителни съоръжения
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. планирането и провеждането на защитата
на горските територии срещу ерозия и порои;
2. видовете съоръжения и дейности за
защита на горските територии срещу ерозия
и порои;
3. проектирането на противоерозионни дейности и на технико-укрепителни съоръжения;
4. изграждането, поддържането и приемането на укрепителни съоръжения за защита
срещу ерозия и порои;
5. изискванията при създаване на защитни
горски пояси;
6. защитата срещу свлачища в горски
територии.
(2) За успешното провеждане на защитата
срещу ерозия в горските територии се прилагат хидротехнически и лесомелиоративни
дейности, а в свлачищните територии – и
геозащитни дейности.
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Чл. 2. (1) Защитата срещу ерозия, строежът
и поддържането на укрепителни съоръжения
в горски територии се финансират със средства на:
1. държавните предприятия (ДП) по чл. 163
от Закона за горите (ЗГ) и техните териториални поделения – за горски територии – държавна собственост, предоставени за управление от тях;
2. фонд „Инвестиции в горите“ – за проектиране и изграждане на технико-укрепителни
съоръжения в горски територии – държавна
собственост, предоставени за управление на
ДП по чл. 163 ЗГ и на неговите териториални
поделения;
3. общините – за горски територии, общинска собственост;
4. частните собственици – за горски територии, собственост на физически и юридически лица;
5. ведомства – за горски територии – държавна собственост, предоставени за управление за изпълнение на функциите им, или във
връзка с националната сигурност и отбраната,
или за извършване на здравни, образователни
и хуманитарни дейности;
6. висши училища и научноизследователски
институти и станции – за горските територии,
предоставени им за проучвания, изследователска и учебно-опитна дейност и за подготовка
на кадри за горите.
(2) Защитата срещу ерозия и порои се
осъществява съгласно горскостопанск ите
планове и програми, а строителството на технико-укрепителни съоръжения – по утвърдени
специализирани проекти.
(3) Собственици и ползватели на горски
територии, които с действието или с бездействието си причиняват ерозия на почвата, са
задължени за своя сметка да извършат необходимите противоерозионни и укрепителни
дейности.
Чл. 3. (1) Контролът по изпълнение на
предвидените в горскостопанските планове и
програми дейности по защитата на горските
територии от ерозия и порои, както и на
извършваните противоерозионни дейности
и строителство, се осъществява от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и нейните
структури.
(2) Директорът на Регионалната дирекция
по горите (РДГ) със заповед определя служител, който да отговаря за защитата срещу
ерозията и пороите в горските територии.
Служителят трябва да е с висше образование
по специалността „Горско стопанство“.
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Г л а в а

в т о р а

ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТАТА СРЕЩУ ЕРОЗИЯ И ПОРОИ
Чл. 4. (1) Планирането на дейностите за
защита на горските територии срещу ерозия
и порои се извършва със:
1. националната стратегия за развитие на
горския сектор и Стратегическия план за
развитие на горския сектор;
2. национална програма за защита на
горските територии срещу ерозия и порои;
3. областните планове за развитие на горските територии;
4. горскостопанските планове и програми.
(2) За водни течения с пороен режим, в
чиито водосбори обхватът на ерозиращите се
земи и на териториите, върху които протичат
други денудационни процеси, е над 30 % от
общата им площ, планирането се извършва
чрез изготвяне на технически проекти или
програми за защита срещу ерозията.
(3) Водосборите с поройна активност се
класифицират според:
1. площта на водосбора:
а) големи – над 1000 ха;
б) средни – от 200 до 1000 ха;
в) малки – под 200 ха;
2. икономическото значение на застрашените обекти:
а) изк лючително вредни – застрашават
селища и стопански обекти от национално
значение;
б) много вредни – застрашават обекти с
регионално значение;
в) вредни – чрез изнасяне на почвата намаляват производствените възможности на
горските територии;
3. противоерозионната устойчивост на
поройното легло:
а) подривни порои – леглото им е със слаба
устойчивост срещу ерозията;
б) скални порои – леглото им е с голяма
противоерозионна устойчивост;
в) смесени порои – редуват се участъци с
подриваемо (неустойчиво) легло и участъци
със скално (устойчиво) легло.
(4) По произход наносите в поройния водосбор са:
1. плуващи – произхождат предимно от
склоновите земи, пренасят се на дълги разстояния и се отлагат много бавно;
2. дънни – произхождат предимно от процесите на ерозия, срутване и свличане в хидрографската система, като се придвижват по
дъното на леглото на водното течение.
(5) Планирането на защитните дейности
срещу ерозията и пороите в проектите и
програмите по ал. 2 се извършва от регистрирани физически лица, вписани в публичния
регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите, за изпълнение на дейността по чл. 233,
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ал. 1, т. 3 от него, както и от регистрирани
търговци, вписани в публичния регистър на
ИАГ по чл. 241 ЗГ за дейностите „изработване на планове и програми за управление и
развитие на горски територии и издаване на
съпровождащите ги документи“.
(6) Проектите и програмите по ал. 2 се
одобряват от изпълнителния директор на
ИАГ или оправомощено от него лице след
положително писмено становище на директора
на съответната РДГ.
Чл. 5. (1) За точното планиране и ефикасното провеждане на дейностите по защитата
срещу ерозия се извършва оценка на ерозираността на горските територии.
(2) Предмет на оценката по ал. 1 са последиците от ерозията и проявите на ерозионни
процеси.
(3) Оценката на ерозираността може да се
извършва чрез прилагане на дистанционни методи или чрез теренно проучване и измерване.
(4) При оценката на ерозираност та се
определят:
1. видът на ерозията:
а) площна – ерозионните процеси протичат
равномерно върху засегнатата площ;
б) браздова – образувани са ерозионни
форми с дълбочина до 30 см;
в) ровинна – образу вани са ерозионни
форми с дълбочина до 3 м;
2. степента на ерозираност:
а) слаба І – ерозиран е хумусният хоризонт
(А) до половината;
б) слаба до средна ІІ – ерозиран е целият
хумусен хоризонт (А);
в) средна ІІІ – ерозиран е преходният хоризонт (В) до половината;
г) силна ІV – ерозиран е целият преходен
хоризонт (В);
д) много силна V – ерозиран е част от
скалния рохляк (С).
(5) Въз основа на извършената оценка на
ерозираността се изготвя карта на ерозията,
която е неразделна част от плановете, програмите и проектите за защита срещу ерозията
и пороите.
(6) При необходимост може да се извърши
и оценка на ерозията на определена територия
за класифициране на ерозията в зависимост
от загубите на почва.
Чл. 6. (1) Защитните дейности в горските
територии срещу ерозия и порои се провеждат
по водосбори.
(2) Водосборите с поройна активност в
горските територии се определят със заповед
на изпълнителния директор на ИАГ по предложение на директорите на РДГ. Заповедта се
публикува на интернет страницата на ИАГ.
(3) Горските територии със силна и много
силна степен на ерозия (ІV и V), свлачищата,
защитните горски пояси и горите, създадени
по технически проекти за борба с ерозията,
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се категоризират като защитни по смисъла на
чл. 5, ал. 2 от Закона за горите и се обособяват
в горскостопанските планове и програми в
самостоятелни териториални единици – отдели и подотдели.
Г л а в а
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СЪОРЪЖЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СРЕЩУ
ЕРОЗИЯ И ПОРОИ
Раздел І
Хидротехнически съоръжения
Чл. 7. За защита срещу ерозията на горски
територии се използват следните хидротехнически съоръжения:
1. канавки-валове;
2. дребноразмерни напречни укрепителни
съоръжения – клейонажи, каменни прагчета
от суха зидария, габионни прагове и др.;
3. едроразмерни напречни укрепителни
съоръжения – баражи и прагове с височина
над 1,5 м.
Чл. 8. (1) Канавки-валове се използват за
ограничаване на ерозията в горски територии,
в които не е предвидено залесяване, или за
създаване на условия за залесяване в тези от
тях, в които протичат ерозионни процеси със
силна ІV и много силна степен V.
(2) Изграждат се по хоризонталите, като
се прекъсват през 20 м с ивица, широка 2 м,
а разстоянието между тях не трябва да позволява формирането на повърхностен воден
отток, причиняващ ерозия на почвата в ивицата между тях.
(3) Водозадържащият капацитет на канавките-валове трябва да осигурява пълно задържане на оттока от валеж с обезпеченост 2 %.
Чл. 9. (1) Дребноразмерни напречни съоръжения се изграждат за укрепяване на ровини.
Видът на съоръжението – клейонажи, каменни
прагчета от суха зидария, габионни прагове и
др., се избира в зависимост от дълбочината на
почвата и нейното овлажняване, наличните
строителни материали и др.
(2) Клейонажи се изграждат, когато условията в ровината позволяват вкореняване на
върбови резници. При изграждането се спазват
следните изисквания:
1. височината на клейонажа е до 1 м;
2. защитата срещу подравяне се осигурява
чрез фашинажи или хоризонтални леси;
3. клейонажите могат да се комбинират
със задръстване с вършина;
4. след запълване на пространството зад
клейонажите с наноси теренът около тях се
залесява.
(3) Каменни прагчета със суха зидария и
габионни прагове се изграждат в сухи ровини
с едри наносни материали или каменисто
легло. При изграждането се спазват следните
изисквания:
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1. каменните прагчета със суха зидария се
изграждат с височина до 2 м от едри каменни
блокове;
2. габионните прагове се изграждат на отделни хоризонтални части с височина 0,5 – 0,7
м, след което всяка част се завива с телена
мрежа; общата им височина е до 2 м;
3. защитата срещу подравяне се осигурява
чрез заскаляване или чрез контрапрагове;
4. след запълване на пространството зад
праговете с наноси теренът около тях се
залесява.
(4) Укрепяването на ровини с дребноразмерни напречни съоръжения се извършва по
типови проекти, придружени с указания за
тяхното изграждане.
(5) Състоянието на д ребноразмерни те
напречни съоръжения се контролира от собствениците до преустановяване на ерозионните
процеси в ровината, като при необходимост
се провеждат ремонтни работи.
Чл. 10. (1) Едроразмерни напречни съоръжения (баражи) се изграждат за укрепяване
на хидрографската система на пороите, когато е необходимо повдигане на нивото на
поройното легло над 1,5 м. Изграждат се праволинейни или криволинейни баражи, които
според използваните строителни материали
са: каменни; бетонни; дървени (сандрачни);
стоманобетонни и др.
(2) При изграждане на баражите се спазват
следните изисквания:
1. строителството се извършва по одобрен
работен проект;
2. местоположението на баража се избира
така, че да изпълни своето предназначение – заздравяване на хидрографската система
и съседните є склонови земи или задържане
на наносите пред защитавания обект;
3. строителните материали се избират с
оглед на необходимата трайност на съоръжението, като основно се използват каменна
зидария с циментово-пясъчен разтвор; бетон;
бутобетон; стоманобетон; дървен материал;
габиони или комбинация на някои от тях;
4. за бутобетон и каменна зидария с циментово-пясъчен разтвор се използва неизветрял
ломен камък; циментово-пясъчният разтвор
е с марка не по-ниска от 10 МПа; класът на
бутобетона не трябва да е по-нисък от В 7,5;
5. бетонните и монолитните стоманобетонни баражи се изграждат от обикновен бетон
с клас по якост на натиск от В 10 до В 25,
а за сглобяемите стоманобетонни конструкции – от В 15 до В 35; за подложен бетон се
използва бетон клас В 7,5;
6. основните показатели на бетона и съответните класове са:
а) клас по якост на натиск – класове от
В 7,5 до В 35;
б) клас по мразоустойчивост – класове
F 50 и F 75;
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в) клас по водонепропускливост – класове
W 0,4; W 0,6; W 0,8;
г) клас по консистенция – К 1 (бетон за
радието, фундамента, контрабаража и за подложен бетон) и К 2 – бетон за баража;
д) за армиране на баражите се използват
горещо валцувани стомани клас А-І (гладка)
и клас А-ІІІ (с периодичен профил); при армиране със стомана клас А-ІІІ проектният
клас на бетона по якост на натиск не може
да бъде по-нисък от В 15;
7. височината на баражите се определя въз
основа на дължината на участъка за укрепяване
и необходимото повдигане на поройното легло;
8. проектният наносен наклон се определя,
като се отчитат съществуващите различия при
формирането на реални наклони при сходни
условия или чрез формули;
9. размерите на преливника трябва да
гарантират преминаването на максимален
воден отток, увеличен с 30 %; оптималната
дълбочина на преливника е 1,0 – 1,5 м, а
при по-голяма дълбочина нейното влияние
се компенсира с по-голямо вкопаване на основата или по-голяма дебелина на радието;
широчината на преливника се определя в
зависимост от устойчивостта на поройното
легло след баража срещу подравяне, от състоянието на бреговете преди баража и от
характера на напречния профил; широчината
на преливника на контрабаража е по-голяма
от тази на преливника на баража;
10. максималният воден отток се определя
въз основа на максималното напречно сечение
на водния поток и неговата средна скорост
по време на върха на високата вълна;
11. дължината на радието трябва да осигури успокояване на водния поток в участъка
между баража и контрабаража.
(3) Сандрачните и габионните баражи са с
височина до 3 м. Изграждат се на нестабилни
(плъзгащи се) терени или когато е необходим
временен укрепителен ефект.
(4) За укрепяване на хидрографската система могат да се използват и други едроразмерни
напречни укрепителни съоръжения – сглобяеми или монолитни стоманобетонни баражи.
(5) Защитата на баражите от повреди се
осигурява чрез:
1. облицоване на преливника със здрави,
едри дялани каменни блокове, чрез изграждане на армирана стреха и отстраняване на
появилата се дървесна и храстова растителност в обсега на преливника и по лицевата
повърхност на баража;
2. заскаляване в основата на баража;
3. изграждане на контрабараж, като ефектът
може да се увеличи чрез комбинирането му
с радие и облицовъчни стени.
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Раздел ІІ
Лесомелиоративни дейности – противоерозионни залесявания
Чл. 11. (1) За защита на склоновите земи
и хидрографската система срещу ерозия и
порои основно се прилагат противоерозионни
залесявания, които са:
1. цялостни (масивни) – извършват се на
ерозирани или ерозиращи се горски територии
за регулиране на водния отток;
2. частични (поясни) – извършват се за:
регулиране на повърхностния воден отток;
трайно фиксиране на поройното легло при
корекционни дейности и за подобряване на
екологичната обстановка; използват се:
а) водорегулиращи горски пояси – създават
се в най-долната част на склона (крайбрегови)
или по склона (склонови);
б) корекционни горски пояси – създават
се в разливищата на пороите по протежение
на бреговете на коригираното легло;
в) брегозащитни горски пояси – създават
се по протежение на подриваемите участъци
от бреговете;
г) колматажни пояси – създават се по протежение на бреговете, когато е необходимо
да се осигури отлагането на плуващи наноси
върху речната тераса.
(2) Противоерозионните залесявания във
водосбори на водни течени я, в които са
предвидени едроразмерни хидротехнически
съоръжения, се извършват едновременно или
след тяхното изграждане.
(3) Противоерозионните залесявания и
изграждането на дребноразмерни хидротехнически съоръжения при укрепяване на ровини
се провеждат едновременно.
(4) За възстановяване на растителността в
поройни горски територии освен традиционни
се прилагат и специализирани технологии за
подготовка на почвата, залесяване, отглеждане
на култури и др.
(5) Видовете за залесяване, типовете горски
култури, начинът и дълбочината на почвоподготовка, гъстотата на културите, методът и
сезоните за залесяване, начините за отглеждане
на културите и сроковете за инвентаризация
се определят съгласно изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 1 от Закона за горите
и утежнените растежни условия.
(6) Залесяването на брегови земи се извършва само когато те са достигнали профила на
равновесие. Стабилизирането се постига чрез
изграждане по хоризонталите на разстояние
1,5 – 2,0 м на брегови плетчета, каменни
прагчета със суха зидария и др., а зад тях се
оформят тераски.
(7) За залесяване се използват предимно
местни видове и особено такива, които се
размножават с коренови издънки.
Чл. 12. (1) Водорегулиращи горски пояси се
създават при спазване на следните изисквания:
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1. крайбрегови:
а) създават се едновременно със залесяването на бреговите земи;
б) когато бреговите земи не са достигнали
профила на равновесие, поясите се залагат на
разстояние 3 – 5 м от бреговия ръб;
в) широчината на пояса е минимум 20 м
и се определя в зависимост от дължината на
склона и неговия наклон;
2. склонови:
а) създават се на склонове с дължина над
100 м;
б) залагат се по посока на хоризонталите;
в) широчината на поясите е 30 м.
(2) Корекционните горски пояси се създават
при спазване на следните изисквания:
1. трасето на коригираното легло в максимална степен трябва да следва естественото
легло;
2. напречният профил на коригираното
легло се оразмерява при воден отток с обезпеченост 20 – 30 %, оформя се с трапецовидна форма и се фиксира чрез изграждане
на надлъжни и напречни плетове, отбивала
(шпори) и леси;
3. в краищата на хоризонталната част на
профила се изграждат двойни или единични
надлъжни плетове, комбинирани с отбивала
и хоризонтални леси;
4. при вдлъбнати брегове се изграждат
двойни плетове, а при изпъкнали брегове и
в правите участъци – единични плетове;
5. от вътрешната страна на надлъжните
плетове се изграж дат отбивала, които са
продължение на напречните плетове и на
вертикалните леси;
6. хоризонталните леси се поставят напречно под надлъжните плетове;
7. по брега зад надлъжните плетове се
изграждат двойни или единични напречни
плетове:
а) двойни плетове – изграждат се по вдлъб
натите брегове на разстояние 60 м един от друг;
б) единични плетове – изгра ж дат се в
изпъкналите и правите участъци на брега на
разстояние до 120 м;
8. между напречните плетове се изграждат
вертикални леси на разстояние 10 м – при
вдлъбнати участъци, и 20 м – при изпъкнали
и прави участъци;
9. в хоризонталните и вертикалните леси
се поставят върбови клони със запазена вегетативна способност;
10. до всеки кол на надлъжните и напречните плетове, както и на шпорите се поставят
по два върбови кола със запазена вегетативна
способност;
11. след фиксиране на напречния профил се
създава двуредов върбов пояс на разстояние
0,5 м от надлъжните плетове; на разстояние
1 м от него се засаждат два реда с живи върбови колове;
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12. в останалата част от пояса, чиято широчина е 20 – 30 м, се засаждат влаголюбиви
дървесни видове – елши, тополи, платани,
ясени и др.
(3) Брегозащитните горски пояси се създават при спазване на следните изисквания:
1. по протежение на брега се залесява пояс
по два реда върби и елша;
2. останалата част от брега се залесява с
влаголюбиви видове;
3. защитата на пояса се осигурява от единичен или двоен надлъжен плет, подсилен с
отбивала (шпори) и хоризонтална леса.
(4) Колматажните пояси се създават при
спазване на следните изисквания:
1. по протежение на брега се залесяват надлъжни горски пояси от няколко реда върби
и елши с широчина 40 – 50 м, които следват
бреговата линия;
2. зад пояса в зависимост от условията
се засаждат фиданки от влаголюбиви видове – тополи, платани, ясени и др.;
3. косо на надлъжния пояс, на разстояние
200 – 300 м един от друг, се създават горски
пояси с широчина 20 – 30 м и дължина, зависеща от широчината на речната тераса;
4. формираните клетки между надлъжните и косите горски пояси се поддържат като
тревни площи.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОТИВОЕРОЗИОННИ ДЕЙНОСТИ И НА ТЕХНИКО-УКРЕПИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 13. (1) Дейностите за защита срещу
ерозия и порои, когато е необходимо цялостно
противоерозионно третиране или строителство на технико-укрепителни съоръжения, се
извършват въз основа на утвърдени специализирани проекти.
(2) Проектирането се извършва от регистрирани физически лица, вписани в публичния
регистър на ИАГ по чл. 235 ЗГ за дейността
по чл. 233, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗГ, или регистрирани търговци, вписани в публичния
регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ за дейностите
„изработване на планове и програми за управление и развитие на горските територии,
както и издаването на съпровождащите ги
документи“. Проектирането включва изготвянето на:
1. задание за проектиране;
2. идеен проект;
3. работен проект.
(3) По преценка на инвеститора в зависимост от спецификата на обекта проектирането
може да включва: задание за проектиране,
идеен и работен проект или задание за проектиране и работен проект.
(4) Проектирането на дейностите за защита
срещу ерозия и порои в горски територии,
попадащи в защитени зони по Натура 2000,
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трябва да бъдат съобразени с режимите им
за стопанисване и изискванията на Закона за
биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.
(5) При определяне и извършване на укрепителни дейности за защита на застрашен
обект се спазват следните изисквания:
1. в рамките на обекта се избира участък
или участъци за укрепяване;
2. когато е необходимо осигуряване на бърза защита, укрепителните работи започват в
участъка непосредствено над обекта, а когато
това не се налага – в най-силно засегнатия
от денудационни процеси участък от хидрографската система;
3. избраният участък се укрепява с единични или със система от баражи;
4. в рамките на избрания участък укрепяването започва от най-долната му част;
5. укрепителните работи може да се провеждат едновременно в няколко участъка от
обекта.
Чл. 14. (1) Заданието за проектиране определя обхвата, целта и степента на подробност
на проекта, задачите, които той трябва да
реши, и срока за неговото разработване.
(2) Към заданието за проектиране се прилага карта на проектираните дейности в мащаб
1:10 000 или 1:25 000, в която се отбелязват
земите, нуждаещи се от противоерозионно
третиране, и участъците от хидрографската
система, които се нуждаят от укрепяване.
(3) Заданието за проектиране се приема
от експертен съвет, назначен със заповед на
директора на съответната РДГ.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава въз основа на писмено заявление на собственика
на горската територия, за която е изготвено
заданието за проектиране. Към заявлението
се прилага копие на писменото уведомление,
изпратено до съответната басейнова дирекция
съгласно изискванията на Закона за водите, и
становище на районна инспекция по околна
среда и води (РИОСВ) съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда.
(5) В състава на експертния съвет по ал. 3
се включва представител на собственика, а
когато заявител е Държавното горско стопанство (ДГС) или Държавното ловно стопанство
(ДЛС) – и представител на съответното държавно предприятие по чл. 163 ЗГ.
(6) В протокола от заседанието на експертния съвет се посочват изказванията,
предложенията и взетите решения.
(7) В тридесетдневен срок от провеждането
на заседанието на експертния съвет председателят на съвета представя на директора на РДГ
протокола по ал. 6 и актуализирания проект
на заданието за проектиране – в случай на
необходимост от актуализиране след заседанието на експертния съвет – за одобряване.
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(8) В седемдневен срок от представяне
на протокола по ал. 6 директорът на РДГ се
произнася по решението в него, както следва:
1. одобрява протокола – при положително
становище на експертния съвет;
2. постановява мотивиран отказ – при
отрицателно становище на експертния съвет.
(9) Въз основа на одобрения протокол по
ал. 8, т. 1 директорът на РДГ утвърждава заданието за проектиране, като един екземпляр
остава за дирекцията, а останалите два се
изпращат с писмо до заявителя.
Чл. 15. (1) Идейният проект се разработва в
два или повече варианти, в които се отразява
състоянието на територията по отношение
на ерозираност и проявите на ерозионни и
други денудационни процеси и се предвиждат
мерки за ограничаване на тяхното влияние.
(2) Идейният проект е задължителен при
цялостно третиране на пороен водосбор или
на водосбора на отделен приток с пороен
режим и включва:
1. обяснителна записка;
2. приложения.
(3) Обяснителната записка съдържа:
1. обща част – в нея се извършва: характеристика на природните и социално-икономическите условия във водосбора и тяхното
влияние върху денудационните процеси; оценка за отражението на предвидените дейности
върху поминъка на населението; класификация
на пороя по големина на водосбора; произход
на наносите; характер на застрашавания обект
и неговото икономическо значение;
2. техническа част – в нея се извършва:
анализ на резултатите от предвидените противоерозионни дейности във водосбора на
пороя или в съседни водосбори със сходни
условия; опис на дейностите, които трябва да
се изпълнят за постигане целта на проекта,
като се мотивира техният избор.
(4) Приложения към идейния проект са:
1. карти – отразяват местоположението на
обекта, състоянието на земите по отношение
на ерозионните и други денудационни процеси
и проектираните дейности;
2. чертежи – включват надлъжни профили
на участъците за укрепяване, включително и
на ровините; за сходните напречни профили
се изготвят типови проекти на укрепителни
съоръжения; върху надлъжните профили се
означават мястото и височината на баражите и
се посочват участъците, в които се предвижда
изграждането на прагове.
(5) Идейният проект се приема и утвър
ждава по реда на чл. 14, ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
Чл. 16. (1) Работният проект се разработва
със степен на подробност, която позволява
изпълнението на предвидените дейности, и
включва:
1. обяснителна записка;
2. приложения.
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(2) Обяснителната записка съдържа: характеристика на обекта; мотиви за необходимостта от отделните противоерозионни
дейности; опис на технологиите за изпълнение
на предвидените дейности.
(3) Приложенията към работния проект са:
1. скица на имотите от кадастралната карта
и извадка от кадастралния регистър с данни за
имотите или скица на имотите от картата на
възстановената собственост и партиди за тях;
2. карта на горската територия, в която е
означено местоположението на обекта;
3. карта на ерозията;
4. карта на предвидените противоерозионни дейности;
5. надлъжен профил и ситуация на участъка от хидрографската система, в който се
проектират укрепителните съоръжения; в тях
се отбелязват мястото на всяко съоръжение,
неговата височина и ориентацията му спрямо
посоката на течението;
6. чертежи на всяко съоръжение в три
проекции с означени размери;
7. типови проекти на дребноразмерните
укрепителни съоръжения;
8. резултати от оразмеряването на дебелината на баражите и проверките на тяхната
устойчивост и от оразмеряването на преливника и радието;
9. за стоманобетонните баражи се прилагат
кофражен и армировъчен план и необходимите детайли;
10. формуляр за определяне на обема на
зидарията и изкопите;
11. технологични планове за залесяване,
когато се предвижда залесяване;
12. спецификация на материалите, необходими за изграждането на укрепителните
съоръжения и изпълнението на лесомелиоративните дейности;
13. количествено-стойностна сметка;
14. план за безопасност и здраве.
(4) Работният проект за изграждане на
укрепителни съоръжения може да съдържа
само някои от приложенията, посочени в
ал. 3, като те се уточняват в заданието за
проектиране.
(5) Всички приложения трябва да бъдат
заверени от проектанта.
(6) Инвеститорът може да възложи на
изпълнителя към работния проект да бъдат
приложени и други допълнителни документи,
които се уточняват в заданието за проектиране.
(7) Работният проект се приема и утвър
ждава по реда на чл. 14, ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
Чл. 17. (1) При изготвянето на проекти на
баражи се спазват следните общи изисквания:
1. вкопаването на основата е най-малко 1 м;
2. дължината на основата е най-малко с
2 м по-голяма от широчината на преливника
при венеца;
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3. най-късото разстояние между теренната
линия и стъпалата е над 1 м;
4. крилата се вкопават най-малко 1 м;
5. височината на крилата е най-малко равна
на дълбочината на преливника;
6. водоотточните канали се разполагат
симетрично под основата на преливника;
7. проверката на устойчивост та срещу
плъзгане се извършва за фугата при теренната линия;
8. хидростатичният натиск и теглото се
определят за височината на баража от теренната линия до нивото на преливника или до
нивото на венеца;
9. коефициентът на устойчивост срещу
плъзгане и преобръщане трябва да бъде поголям от 1,3;
10. проверка за устойчивостта на баражите
срещу преобръщане се извършва графично
или чрез коефициент за преобръщане.
(2) При проектирането на праволинейни
баражи се спазват следните специфични изисквания:
1. всички типове праволинейни баражи с
изключение на монолитните стоманобетонни
баражи се оразмеряват като гравитационни
масивни подпорни стени;
2. оразмеряването се извършва за вертикален резен от баража с широчина 1 м в найниската част на напречния профил.
(3) При проектирането на криволинейни
баражи се спазват следните изисквания:
1. бреговете трябва да са скалисти;
2. разстоянието между бреговете на нивото на преливника да не превишава 20 м, а
височината на баража да е над 3,5 м;
3. баражите се оразмеряват въз основа
на хидростатичния натиск на воден пласт с
дълбочина, равна на височината на баража.
Г л а в а

п е т а

ИЗГРАЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА УКРЕПИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 18. (1) Изграждане и основен ремонт
на едроразмерни укрепителни съоръжения
се извършват по изискванията на наредбата
за строителство в горски територии съгласно
чл. 152, ал. 2 ЗГ.
(2) Текущ ремонт на едроразмерни укрепителни съоръжения се извършва въз основа
на утвърдена от инвеститора количественостойностна сметка.
(3) Изграждане и текущ ремонт на дребноразмерни у к репи т ел н и с ъоръжен и я се
извършват въз основа на:
1. утвърден технологичен план за залесяване – за обекти, в които е предвидено
залесяване;
2. типови проекти – за обекти, за които
са изготвени и утвърдени работни проекти
за противоерозионно укрепяване;
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3. утвърдена от инвеститора количественостойностна сметка – при текущ ремонт.
Чл. 19. (1) Новоизградените едроразмерни
укрепителни съоръжения и извършеният основен ремонт на съоръжения се приемат след
приключване на строителството.
(2) Приемането на обектите по ал. 1 се
извършва от приемателна комисия, назначена
със заповед на директора на съответната РДГ.
(3) В комисията по ал. 2 се включват представители на: РДГ – председател; собственика;
инвеститора, когато не е собственик; изпълнителя и проектанта.
(4) Инвеститорът (собственикът) представя на приемателната комисия следните
документи:
1. декларация – съгласие на собствениците
съгласно изискванията на наредбата по чл. 152,
ал. 2 ЗГ в случаите, когато са засегнати имоти
на няколко собственици;
2. ситуационна скица – предложение съгласно изискванията на наредбата по чл. 152,
ал. 2 ЗГ;
3. одобрен работен проект;
4. договор за строителство (когато не се
извършва от инвеститора);
5. протокол за приемане на изкопите на
основата;
6. протоколи за приемане на армировките
и кофража;
7. сертификати за качество на бетона и на
циментово-пясъчния разтвор;
8. дневник за изпълнение на строителните
работи;
9. заповедна книга на обекта;
10. други документи, които могат да подпомогнат комисията по ал. 2 при вземане на
решение.
(5) Приемателната комисия по ал. 2 след
преглед на документите по ал. 4 и оценка на
спазването на заложените в работния проект
изисквания изготвя протокол с решение на
комисията, като:
1. приема обекта – когато той е изпълнен
в съответствие с проекта и строителните
работи са извършени качествено;
2. изготвя предписание – когато са установени поправими пропуски, които не застрашават сигурността на обекта;
3. не приема обекта – когато са установени
съществени отклонения от проекта и в извършените строителни работи, които застрашават
сигурността на обекта.
(6) Протоколът по ал. 5 се подписва от
всички членове на комисията в деня на приключване на приемането. При наличие на
особено мнение се изготвя писмено становище
от неговия изразител, което е неразделна част
от протокола.
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(7) В срок от една седмица след подписването председателят на комисията представя
протокола по ал. 5 на директора на РДГ за
произнасяне с решение.
(8) Директорът на РДГ в десетдневен срок
от получаване на протокола по ал. 5:
1. одобрява протокола на комисията – когато решението на комисията е за приемане
на обекта;
2. изпраща на инвеститора предписанията
на комисията и определя срок за отстраняване
на констатираните пропуски;
3. одобрява протокола на комисията в случая
по ал. 5, т. 2 и изпраща на инвеститора писмо
за неприемане на обекта.
(9) Приемането на изградените укрепителни
съоръжения в случаите по ал. 8, т. 2 се извършва
по реда на предходните алинеи след получаване
в РДГ на писмено искане от инвеститора.
(10) Укрепителните съоръжения, които не
са приети, се отстраняват от собствениците за
тяхна сметка и горската територия, върху която
са били изградени, се рекултивира.
(11) Изпълнените проекти и документацията
от приемането на укрепителните съоръжения се
съхраняват от собствениците за срок 10 години.
Чл. 20. (1) Изградените дребноразмерни
укрепителни съоръжения и извършените противоерозионни залесявания се приемат от:
1. комисиите за провеждане на инвентаризацията на горските култури съгласно изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 1
ЗГ – за залесявания върху горски територии и
земи – държавна и общинска собственост, или
стопанисвани и управлявани от сдруженията
по чл. 183, ал. 1 ЗГ;
2. лица, вписани в публичните регистри
на ИАГ по чл. 235 и 241 ЗГ за дейностите
„планиране и организация на дейностите по
залесяване“, съответно „стопанисване на горски
територии“ – за залесявания на горски територии и земи извън случаите по ал. 1.
(2) Извършените текущи ремонти на противоерозионни съоръжения се приемат от
инвеститора (собственика), за което се изготвя
приемателен протокол.
Чл. 21. (1) За водосборите с поройна активност и на извършените противоерозионни
мероприятия ДГС/ДЛС, общинските горски
структури по чл. 181, ал. 1, т. 1 ЗГ, горските
сдружения по чл. 183, ал. 1, ведомствата по
чл. 27, ал. 3 ЗГ, както и частните физически и
юридически лица и техни обединения, с общ
размер на имотите им над 50 ха в една териториална горска единица водят списък съгласно
приложението към наредбата.
(2) Списъкът по ал. 1 се актуализира до 31
януари на всяка календарна година.
(3) В списъка по ал. 1 се описват всички
прояви на пороя, както и извършените противоерозионни дейности.
(4) Неразделна част от списъка (приложението към наредбата) са карти на водосборите
от горскостопанските планове или програми,
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както и фотоалбуми със снимки от проведените дейности, констатирани прииждания и
нанесени щети с дата и местоположение.
Чл. 22. (1) Състоянието на изградените
едроразмерни укрепителни съоръжения се
инвентаризира от собственика до 31 декември
и след всяко поройно прииждане.
(2) Информацията от инвентаризацията
по ал. 1 се представя в съответната РДГ от
собствениците ежегодно до 31 януари.
(3) При констатирани повреди собственикът е задължен да предприеме мерки и да
извърши необходимите ремонтни дейности.
(4) Въз основа на постъпилата информация
по ал. 2 РДГ изготвя доклад до изпълнителния
директор на ИАГ в срок до края на месец
февруари.
Г л а в а

ш е с т а

СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЛЕЗАЩИТНИ ПОЯСИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДЕФЛАЦИЯ
Чл. 23. (1) Горските полезащитни пояси
(ГПП) се създават върху горски територии и
земеделски земи за ограничаване на дефлацията и подобряване на микроклимата.
(2) В зависимост от посоката на преобладаващите ветрове в района на създаване ГПП са:
1. главни – ориентират се перпендикулярно
на посоката на преобладаващите ветрове;
2. второстепенни – ориентират се перпендикулярно на главните.
Чл. 24. (1) При създаване на ГПП се спазват
следните изисквания:
1. за залесяване се използват:
а) главни видове – цер, червен дъб, благун,
обикновен дъб, космат дъб, гледичия, бяла
акация, обикновен ясен, полски ясен, обикновен орех, тополи, софора, копривка, атласки
и ливански кедри, източен платан и др.;
б) спътникови видове – полски клен, сребролистна липа, махалебка, мекиш, дива круша,
киселица, джанка, зарзала, брекиня, черница;
в) храсти – глог, птиче грозде, смрадлика,
обикновен дрян, чашкодрян, черен бъз, симфорикарпус;
2. броят на редовете с главен вид и спътници е:
а) при пояси с широчина от 10 до 14 м – три
или четири реда;
б) при пояси с широчина от 14 до 18 м – пет
до седем реда;
в) при пояси с широчина от 18 до 22 м – седем до девет реда;
3. разстоянието между редовете в ГПП
е 2,3 – 2,5 м, а между фиданките в редовете – 1 м за главните дървесни видове и 1 – 2 м
за спътниковите видове;
4. при залесяването се предпочитат смесени
култури с максимално участие на три дървесни вида, като се прилага само редова смес;
5. за пояси с широчина до 10 м се предпочитат чисти култури от един главен дървесен вид;
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6. използваните дървесни и храстови видове при залесяването се смесват по следните
начини:
а) дъбове със сребролистна липа, полски
клен, мекиш, махалебка, брекиня, черница,
горскоплодни;
б) обикновен орех с полски клен, сребролистна липа, бяла акация;
в) ясени с полски клен, мекиш, махалебка,
липи, горскоплодни;
г) гледичия с мекиш, полски клен, сребролистна липа;
7. между обработваемата земеделска земя и
ГПП от двете му страни се оставя сервитутна
ивица с широчина от 0,75 до 1 м.
(2) В изсечени акациеви и гледичиеви
пояси на първи турнус, които са предвидени
за вегетативно възобновяване, може да се
прилага разкъсване на корените с подходяща
техника и технологии.
(3) До три години след залесяването на
ГПП се допуска използване на междуредията
на културите за селскостопанско ползване.
(4) Създадени ГПП, които са с влошено
състояние и не изпълняват функциите си, се
реконструират при спазване изискванията на
ал. 1.
Г л а в а

с е д м а

ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
СРЕЩУ СВЛАЧИЩА
Чл. 25. (1) Защитата срещу свлачища на
горски територии се осъществява чрез провеждането на геозащитни дейности, насочени
към стабилизиране на терена.
(2) Свлачищата в горски територии, които
не застрашават населени места и инфраструктурни обекти, могат да бъдат оставени за
стабилизиране по естествен път.
(3) Техническите изисквания при проектиране на геозащитните дейности се осъществяват съгласно наредбата по § 18, ал. 1 във
връзка с чл. 95 и чл. 169, ал. 3 от Закона за
устройство на територията.
Чл. 26. (1) Изработването, съгласуването
и одобряването на инвестиционни проекти
за геоз ащитни дейности, издаването на разрешение за строеж, извършването на строителството и контрола се осъществяват по
реда на Закона за устройство на територията.
(2) Въвеждането в експлоатация на геозащитните съоръжения се осъществява по реда
на Закона за устройство на територията.
Г л а в а

о с м а

КОНТРОЛ
Чл. 27. (1) Контролът по изпълнение на
разпоредбите на тази наредба се осъществява
от ИАГ и нейните структури.
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(2) Собствениците и ползвателите на горски територии, върху които се предвиждат,
извършват или са извършени защитни дейности срещу ерозия и порои, са задължени
да оказват съдействие при осъществяване на
контрола от органите по ал. 1.
(3) Контролът се извършва чрез внезапни,
планови и текущи проверки в присъствие
на собственика или упълномощено от него
физическо лице, което трябва да е вписано
в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 ЗГ
и притежава удостоверение за регистрация
за изпълнение на дейностите „планиране и
организация на дейностите по залесяване“ и
„изработване на задания и проекти, планове
и програми за защита срещу ерозия и порои
и за биологична рекултивация на нарушени
терени“.
(4) По време на контролните проверки
длъжностното лице има право да изисква
допълнителни справки, документи и доказателства, които са свързани с осъществявания
контрол.
(5) За направените констатации, дадените
предписания и срокове за отстраняване на
нередностите се изготвя протокол, от който
по един екземпляр се предоставя на заинтересованите страни.
(6) Когато са установени нарушения на
наредбата, се прилагат предвидените в Закона
за горите административни наказания.
(7) Длъжностните лица, които осъществяват контрола, не трябва да имат търговски,
финансов или друг делови интерес по отношение на извършената от тях дейност.
Чл. 28. (1) Изпълнителната агенция по
горите извършва контрол на:
1. дейността по защитата срещу ерозия и
порои, осъществявана от нейните структури;
2. дейността на лицата, вписани в публичните регистри на ИАГ по чл. 235 и 241 ЗГ, които
притежават удостоверение за регистрация за
изпълнение на дейностите по чл. 233, ал. 1,
т. 1 и 3, букви „а“, „б“ и „в“ – за физически
лица, съответно „стопанисване на горски
територии“ и „изработване на планове и
програми за управление и развитие на горски
територии“ – за търговци;
3. планирането и изпълнението на дейности
те по защита на горските територии срещу
ерозия и порои;
4. качеството и количеството на извършваните дейности;
5. воденето на списъка (приложението към
наредбата);
6. предоставяне на информация в РДГ по
чл. 22, ал. 2 от собствениците относно проведената инвентаризация за състоянието на
изградените защитни съоръжения;
7. поддържането на изградените противоерозионни съоръжения и извършените противоерозионни залесявания;
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8. изготвените проекти и документи;
9. воденето на списъка на водосборите с
поройна активност;
10. ерозионното състояние на горските
територии.
(2) Структурите на ИАГ съобразно своите
функции и задачи извършват контрол в районите им на дейност на посочените в ал. 1, т. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 лица, документи, дейности,
територии и съоръжения.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Брегови земи“ са земите между водното
течение и склоновите земи.
2. „Бараж“ е напречно съоръжение за укрепяване хидрографската система на пороите.
3. „Водосбор“ е частта от земната повърхност, водите от която се оттичат към определено водно течение.
4. „Габионни прагове и баражи“ са укрепителни съоръжения, изградени от метална
мрежа с пълнеж от скални късове.
5. „Дефлация“ е процес на разрушаване на
почвата, отнасяне и отлагане на почвените
частици под действието на вятъра.
6. „Други денудационни процеси“ са плъзгането, срутването и лавините.
7. „Ерозиращи се почви“ са почвите, по
повърхността на които се наблюдават признаци на ерозия.
8. „Ерозия“ е процес на рушене на земната
повърхност, пренасяне и отлагане на отделените материали от водни потоци.
9. „Ерозионна бразда“ е линейна релефна
форма с дълбочина до 0,30 м.
10. „Заскаляване“ е грубо подреждане на
едри каменни блокове с обем над 0,1 м 3 пред
технико-укрепителното съоръжение.
11. „Канавка-вал“ е съчетание от канавка
и вал за регулиране на повърхностния воден
отток.
12. „Класификация на пороите“ е групиране
на пороите според специфичните им особености и насоките на защитните дейности за
подобряване на техния режим.
13. „Клейонаж“ е плетено съоръжение от
дървен материал, в което се поставят върбови
резници със запазена вегетативна способност.
14. „Колматажен пояс“ е надлъжен или
кос горски пояс за осигуряване издигането
на нивото на речната тераса чрез задържане
на част от наносите.
15. „Контрабараж“ е ниско напречно съоръжение за защита на баража от подравяне
на основата му.
16. „Обект“ е пороен водосбор или част от
него, където се провеждат защитни дейности.
17. „Отбивало (шпора)“ е напречно или косо
плетено съоръжение от растителен материал
за предпазване на надлъжните плетове от
подравяне.
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18. „Оценка на ерозираността“ е дейност,
насочена към установяване на редуцирането
на дълбочината на почвата и наличието или
отсъствието на ерозия.
19. „Оценка на ерозията“ е класификация
на ерозията в зависимост от загубите на почва
от определена територия.
20. „Подравяне“ е оголване на основата на
технико-укрепителните съоръжения вследствие отмиване и изнасяне на материали
(почва, чакъл, пясък и др.) от водното течение.
21. „Порой“ е водно течение с внезапни,
буйни и краткотрайни прииждания.
22. „Поройни горск и земи“ са горск и
територии с нарушени водорегулиращи и
почвозащитни способности, които придават
пороен режим на водното течение.
23. „Профил на равновесие“ е профил с
участъци с трайни наклони.
24. „Радие“ е хоризонтална или наклонена
площадка между баража и контрабаража, която
предпазва основата на баража от подравяне.
25. „Разливища“ са наносни участъци от
хидрографската система.
26. „Ровина“ е линейна релефна форма с
дълбочина над 30 см.
27. „Сандрачен бараж“ е напречно укрепително съоръжение от дървен материал,
запълнено със скални късове.
28. „Свлачище“ е територия с естествени
или изкуствени склонове и откоси, които се
движат или могат да се въведат в неустойчиво състояние под влияние на комплекс от
природни и техногенни фактори.
29. „Укрепяване на ровини“ е дейност по
стабилизиране на ровините.
30. „Фашинаж“ е сноп от вършина, в който
се поставят върбови резници.
31. „Фундамент“ е долна хоризонтална част
от основата на баража.
32. „Хидрографска система“ е част от водосбора, която включва леглото и бреговете
на водното течение.
33. „Хидротехническ и съоръжени я“ са
съоръженията за стабилизиране на поройни
водосбори.
34. „Хоризонтална леса“ е пласт от вършина за предпазване на дребноразмерните
съоръжения срещу подравяне.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 1
от 2004 г. за борба с ерозията и свлачищата
в горския фонд и строежът на укрепителни
съоръжения (ДВ, бр. 7 от 2004 г.).
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 95, ал. 2, т. 4 от Закона за горите.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
За министър:
Светлана Боянова
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Приложение
към чл. 21, ал. 1

Списък
на водосборите с поройна активност и на извършените противоерозионни мероприятия
Наименование на пороя .............................................................
I. Характеристика на пороя
1. Площ на водосбора ....................... ...............................................ха
2. Обща площ на горските територии ....................................ха
в т.ч. по собственост:
държавна.........................ха
.............................................
частна ............................ ха
.............................................
общинска ...................... ха
............................................
друга ..............................ха
............................................
3. Площ на горските култури ..........................................ха
в т.ч.:
иглолистни ........................ ха
.................................................
широколистни ...................ха
................................................
4. Лесистост на водосбора ......................................................%
...................................................................................................................
...................................................................................................................
5. Площ на поройните горски територии ........................ха
в т.ч.
голини ....................................................................ха
.....................................................................................
изредени гори с пълнота до 0,3 ...........................ха
.....................................................................................
6. Класификация на пороя по:
- площ на водосбора ........................................................................................................................
- икономическо значение на застрашения обект ..........................................................................................
- противоерозионна устойчивост на поройното легло ................................................................................
7. Произход на наносите ........................................................................................................................
8. Регистриран максимален отток и причинени щети:
................. – ....................м 3/сек, .............................................хил. лв.
................. – ....................м 3/сек, .............................................хил. лв.
................. – ....................м 3/сек, .............................................хил. лв.
................. – ....................м 3/сек, .............................................хил. лв.
................. – ....................м 3/сек, .............................................хил. лв.
9. Описание на обектите, понесли щети от пороя
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
II. Противоерозионни залесявания
Година на заОтдел и подотдел
лесяване
(идентиф. № на имота)

Залесена площ, ха

Вид на приложените специализирани технологии

Стойност,
хил. лв.

III. Дребноразмерни напречни укрепителни съоръжения (прагове)
Година на изграждането или ремонта

Вид на праговете

Отдел и подотдел
(идент. № на имота)

Количество, м 3

Стойност,
хил. лв.
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IV. Едроразмерни напречни укрепителни съоръжения (баражи)
Бараж № ............
1. Вид на баража ........................................................................................
2. Собственост на .............................................., идент. № на имота..............
3. Защитни съоръжения ......................................................................................................................................
4. Година на изграждането ................................................................................................................................
5. Обем и стойност на съоръжението:
на баража .............................................. м 3, ....................хил. лв.;
на защитните съоръжения .................. м 3, .................... хил. лв.
6. Височина:

на баража ....................... м;
на контрабаража ............ м.

7. Вкопаване на основата:

на баража ....................... м;
на контрабаража ............ м.

8. Дебелина на баража:

при основата .................. м;
при преливника ............. м.

9. Дължина на баража

при венеца ...................... м.

10. Размери на преливника:

малка основа .................. м;
голяма основа ................. м;
дълбочина ....................... м.

11. Пропускателна способност на преливника

...............м 3/сек.

12. Регистриран максимален отток:
................. – ....................м 3/сек, ................... – ...................... м 3/сек.
................. – ....................м 3/сек, ................... – ...................... м 3/сек.
................. – ....................м 3/сек, ................... – ...................... м 3/сек.
................. – ....................м 3/сек, ................... – ...................... м 3/сек.
................. – ....................м 3/сек, ................... – ...................... м 3/сек.
13. Извършена оценка на състоянието на баража:
Година

Състояние
добро

задоволително

лошо

* добро – не се забелязват видими щети по цялостната конструкция на съоръжението;
* задоволително – забелязват се видими щети, които все още не застрашават сигурността на съоръжението;
* лошо – нарушена е целостта на съоръжението, което заплашва неговата сигурност.
14. Извършени ремонти
Година

1757

Вид на ремонта
(основен, текущ)

Ремонтирана
част

Обем, м 3

Стойност,
хил. лв.
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм., бр. 10,
11, 51 и 63 от 2005 г., бр. 41 от 2008 г. и бр.
76 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 68, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. при дунавски диги – 10 м, мерено от
петата на дигата двустранно;“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Добромир Симидчиев
1759

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № Н-3
от 18 февруари 2013 г.

за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства,
регистрирани извън държавите – членки на
Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за:
а) изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства (ППС) от
категории M, N, O, G и L съгласно чл. 149,
ал. 1 от Закона за движението по пътищата;
б) индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз (ЕС), друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или Конфедерация
Швейцария;
2. техническите изисквания към:
а) пътните превозни средства с изменение
в конструкцията;
б) пътните превозни средства за извършване
на индивидуално одобряване по т. 1, буква „б“.
Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за изменение в конструкцията на ППС, които са:
1. нови;
2. регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника;
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3. проектирани и произведени за използване
от въоръжените сили, службите за гражданска защита, пожарна и аварийна безопасност
и за службите, отговорни за осигуряване на
обществения ред;
4. проектирани и произведени за използване
предимно за състезания;
5. проектирани и произведени за конвоиране
на обвиняеми, подсъдими, на лица с постановена мярка за неотклонение задържане под
стража или на лица, изтърпяващи наказание
лишаване от свобода.
(2) Наредбата не се прилага за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани
извън държавите – членки на ЕС, друга държава – страна по Споразумението за ЕИП,
или Конфедерация Швейцария, които са:
1. проектирани и произведени за използване
от въоръжените сили, службите за гражданска защита, пожарна и аварийна безопасност
и за службите, отговорни за осигуряване на
обществения ред;
2. проектирани и предназначени за използване на строителни обекти или в кариери,
пристанищни терминали или летища;
3. проектирани и произведени за използване
предимно за състезания;
4. проектирани и произведени за конвоиране
на обвиняеми, подсъдими, на лица с постановена мярка за неотклонение задържане под
стража или на лица, изтърпяващи наказание
лишаване от свобода.
Г л а в а

в т о р а

ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУ К ЦИ ЯТА Н А
РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 3. (1) Изменение в конструкцията на
ППС е:
1. всяка процедура по промяна в техническите данни на ППС, посочени в свидетелството му за регистрация или в конструктивни
или технически характеристики на ППС, които
са заложени от производителя по време на
неговото производство или които са били
одобрени по реда на наредбата;
2. добавянето на системи, компоненти,
отделни технически възли и оборудване.
(2) Не е изменение в конструкцията на ППС:
1. промяната на цвета му;
2. смяната на двигателя му с двигател от
същия тип, марка, модел и код – когато има
и неизменено окачване.
Чл. 4. (1) При изменение в конструкцията
на ППС се използват системи, компоненти
и отделни технически възли, които са от
одобрен тип.
(2) Изискването по ал. 1 се отнася за системи, компоненти и отделни технически възли,
при производството на които са били в сила
изисквания за одобрение на типа.
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(3) Съответствието с изискването за одобрен
тип системи, компоненти и отделни технически възли се удостоверява с маркировка за
одобрение на типа съгласно чл. 138, ал. 8 от
Закона за движението по пътищата.
Чл. 5. Технически допустимата максимална
маса и технически допустимото максимално
натоварване на ос на ППС с изменение в
конструкцията не трябва да превишават тези
преди изменението в конструкцията на ППС.
Чл. 6. (1) При изменение в конструкцията
на ППС, което води до промяна на категорията
му от категория М в категория N, трябва да
бъдат изпълнени следните изисквания:
1. отделението, в което са разположени
местата за сядане, да е напълно отделено от
товарното пространство или да е снабдено с
обезопасяващи устройства, проектирани да
предпазват водача и пътниците от преместването на товара в движение, включително
при рязко спиране или завиване;
2. устройствата за обезопасяване (закрепване) на товара, както и устройствата за
прег ра ж дане, предназначени за превозни
средства с маса до 7500 kg, да са изпълнени
и монтирани в съответствие с изискванията
на раздели 3 и 4 от стандарт ISO 27956:2009
„Пътни превозни средства – обезопасяване
на товара в лекотоварни автомобили – изисквания и методи за изпитване“;
3. броят на местата за сядане без мястото
на водача не трябва да надвишава:
а) за превозни средства от категория N1 – 6;
б) за превозни средства от категории N2
и N3 – 8;
4. изразеният в килограми капацитет за
превоз на товари на ППС да е по-голям или
равен на техния капацитет за превоз на пътници; за тази цел трябва да бъдат изпълнени
следните изисквания:
а) когато N = 0:
P – M ≥ 100 kg;
б) когато 0 < N ≤ 2:
P – (M + N x 68) ≥ 150 kg;
в) когато N > 2:
P – (M + N x 68) ≥ N x 68,
където:
Р е технически допустимата максимална
маса на ППС, в kg;
М – масата на ППС в готовност за движение, в kg;
N – броят на местата за сядане в ППС, без
мястото на водача.
Масата на оборудването, монтирано на
превозното средство за целите на разполагане
на товари (например: резервоар, каросерия и
др.), за товаро-разтоварни операции (например: кран, подемник и др.) и за закрепване
на товари (например: устройства за обезопасяване на товари и др.) се включва в масата
в готовност за движение (М).
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Масата на оборудването, което не се използва за посочените цели (например: компресор,
лебедка, електрически генератор, апаратура
за радиоразпръскване и др.), не се включва в
масата в готовност за движение (М).
(2) Когато след изменението в конструкцията категорията на ППС бъде променена в N1,
освен изискванията по ал. 1 трябва да бъдат
изпълнени и следните изисквания:
1. когато отделението за водача и товарното
пространство са в рамките на един технически
възел (тип на каросерията „ВВ“):
а) товаренето/разтоварването на товарите
трябва да е възможно през проектирана и
конструирана за тази цел задна врата, заден
капак или странична врата; при задна врата
или капак отворът за товарене трябва да отговаря на следните изисквания:
аа) когато превозното средство е оборудвано
само с един ред седалки или само със седалка
за водача, минималната височина на отвора
за товарене трябва да е най-малко 600 mm;
бб) когато превозното средство е оборудвано
с два или повече реда седалки, минималната
височина на отвора за товарене трябва да е
най-малко 800 mm, а площта на отвора трябва
да е най-малко 12 800 cm 2;
б) товарното пространство трябва да отговаря на следните изисквания:
аа) площта, определена за товара в товарното пространство, трябва да е като цяло
плоска (равен под);
бб) когато превозното средство е оборудвано само с един ред седалки, разположени
напречно на надлъжната ос на превозното
средство, или само със седалка за водача,
минималната дължина на товарното пространство трябва да е равна най-малко на 40 %
от междуосовото разстояние;
вв) когато превозното средство е оборудвано
с два или повече реда седалки, разположени
напречно на надлъжната ос на превозното
средство, минималната дължина на товарното
пространство трябва да е равна най-малко
на 30 % от междуосовото разстояние; когато
седалките от последния ред седалки могат
лесно да бъдат извадени от превозното средство
без използване на специални инструменти,
изискванията по отношение на дължината
на товарното пространство трябва да бъдат
изпълнени, когато всички седалки са монтирани в превозното средство;
гг) изискванията по отношение на дължината на товарното пространство трябва да бъдат
изпълнени, когато седалките от първия или
от последния ред, в зависимост от случая, са
изправени в тяхното нормално положение за
използване от пътниците;
2. когато отделението за водача и товарното пространство не са в рамките на един
технически възел (тип на каросерията „ВЕ“):
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а) когато превозното средство е оборудвано с каросерия от затворен тип, се прилагат
следните изисквания:
аа) товаренето/разтоварването на товарите
трябва да е възможно през задна врата, заден
капак, плъзгащ се панел или по друг начин;
бб) минималната височина на отвора за
товарене трябва да бъде най-малко 800 mm,
а площта на отвора трябва да е най-малко
12 800 cm 2;
вв) минималната дължина на товарното
пространство трябва да е равна най-малко на
40 % от междуосовото разстояние;
б) когато превозното средство е оборудвано
с открита товарна платформа, се прилагат
следните изисквания:
аа) товаренето/разтоварването на товарите
трябва да е възможно през задна врата, заден
капак, плъзгащ се панел или по друг начин;
бб) минималната дължина на товарното
пространство трябва да е равна най-малко на
40 % от междуосовото разстояние;
в) изискванията по отношение на дължината на товарното пространство трябва да са
изпълнени по протежение на хоризонталната
линия, лежаща в надлъжната вертикална
равнина, минаваща през осевата линия на
превозното средство, на нивото на товарната
повърхност.
(3) Измерването на размерите по ал. 2, т. 1
се извършва при следните условия:
1. регулиране на седалката:
а) седалките трябва да са регулирани в
тяхното най-задно положение;
б) облегалката на седалката (когато е регулируема) се регулира така, че да може да се
разположи тримерна Н машина или седнал
човек, при наклон на торса, равен на 25°;
в) когато седалката се регулира по височина, тя трябва да е в най-долно положение;
2. условия относно превозното средство:
а) превозното средство трябва да бъде
натоварено до технически допустимата максимална маса;
б) колелата на превозното средство трябва
да са насочени напред;
3. измерване на дължината на товарното
пространство:
а) когато превозното средство не е оборудвано с преграда или стена, дължината
трябва да се измерва от вертикалната равнина,
допирателна към най-задната точка на облегалката на седалката, до задната вътрешна
плоскост, врата или заден капак при затворено положение;
б) когато превозното средство е оборудвано
с преграда или стена, дължината трябва да се
измерва от вертикалната равнина, допирателна към най-задната точка на преградата или
стената, до задната вътрешна плоскост или,
в зависимост от случая, на задната врата или
капак при затворено положение;
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в) изискванията по отношение на дължината трябва да са изпълнени най-малко по
протежение на хоризонталната линия, лежаща
в надлъжната вертикална равнина, минаваща
през осевата линия на превозното средство
на нивото на товарната повърхност.
Чл. 7. При изменение в конструкцията на
ППС от категорията М с промяна на броя на
местата за сядане трябва да бъдат изпълнени
следните изисквания:
1. с изключение на случаите на изменение в
конструкцията на ППС с намаляване на броя
на местата за сядане, седалките, тяхното закрепване и облегалките за глава да отговарят
на изискванията на:
а) Наредба № 100 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по
отношение на седалките, тяхното закрепване
и облегалки за глава и за ЕО одобряване типа
на седалки (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; посл.
изм., бр. 56 от 2006 г.) – Наредба № 100, или
б) Директива 74/408/ЕИО на Съвета от
22 юли 1974 г. относно седалките, тяхното
анкерно закрепване и облегалките за глава
на моторните превозни средства (ОВ, L 221
от 12.08.1974 г.) – Директива 74/408/ЕИО, или
в) Правило № 17 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни условия относно
одобряването на превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и
всички облегалки за глава – Правило № 17 на
ИКЕ – ООН – за ППС от категория М1, или
г) Правило № 80 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни условия относно
одобряването на седалки за големи пътнически
моторни превозни средства и на тези моторни
превозни средства по отношение на якостта на
седалките и техните закрепвания – Правило
№ 80 на ИКЕ – ООН – за ППС от категории
М 2 и М 3;
2. масите и размерите на ППС да отговарят
на съответните изисквания за:
а) пътно превозно средство от категория М1:
аа) Наредба № 68 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства
от категория М1 по отношение на масите и
размерите (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.; посл.
изм., бр. 61 от 2006 г.) – Наредба № 68, или
бб) Директива 92/21/ЕИО на Съвета от 31
март 1992 г. относно масите и размерите на
моторните превозни средства от категория
M1 (OB, L 129 от 14.05.1992 г.) – Директива
92/21/ЕИО;
б) пътно превозно средство от категории
М 2 и М 3:
аа) Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства от
категориите М 2 , М 3, N и техните ремаркета
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от категория О по отношение на масите и
размерите (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; посл.
изм., бр. 92 от 2006 г.) – Наредба № 75, или
бб) Директива 97/27/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 22 юли 1997 г. относно масите и размерите на някои категории
моторни превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 70/156/
ЕИО (OB, L 233 от 25.08.1997 г.) – Директива
97/27/ЕО;
3. с изключение на случаите на изменение в
конструкцията на ППС с намаляване на броя
на местата за сядане на ППС се монтират
обезопасителни колани, които да отговарят
на изискванията на:
а) Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства по
отношение на обезопасителните колани и на
системите за обезопасяване и за одобряване
типа на обезопасителни колани и системи за
обезопасяване (обн., ДВ, бр. 49 от 2004 г.; посл.
изм., бр. 77 от 2007 г.) – Наредба № 105, или
б) Директива 77/541/ЕИО на Съвета от 28
юни 1977 г. за сближаване на законодателството на държавите членки по отношение
на обезопасителните колани и на системите
за задържане на моторните превозни средства (OB, L 220 от 29.08.1977 г.) – Директива
77/541/ЕИО, или
в) Пра ви ло № 16 на И коном и ческ ата
комисия за Европа на Организацията на
обединените нации – Единни предписания
за одобрение на: I. обезопасителни колани,
системи за обезопасяване, системи за обезопасяване за деца и системи за обезопасяване
на деца ISOFIX за пътници в моторни превозни средства; II. превозни средства, оборудвани с обезопасителни колани, системи
за обезопасяване, системи за обезопасяване
на деца и системи за обезопасяване на деца
ISOFIX – Правило № 16 на ИКЕ – ООН;
4. с изключение на случаите на изменение
в конструкцията на ППС с намаляване на
броя на местата за сядане закрепването на
допълнително монтираните обезопасителни
колани да отговаря на изискванията на:
а) Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства по
отношение закрепването на обезопасителните
колани (обн., ДВ, бр. 26 от 2004 г.; посл. изм.,
бр. 54 от 2006 г.) – Наредба № 90, или
б) Директива 76/115/ЕИО на Съвета от
18 декември 1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно
анкерните закрепвания на обезопасителните
колани на моторни превозни средства (OB, L 24
от 30.01.1976 г.) – Директива 76/115/ЕИО, или
в) Пра ви ло № 14 на И коном и ческ ата
комисия за Европа на Организацията на
обединените нации – Единни предписания
относно одобрението на превозни средства
по отношение на устройствата за закрепване
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на обезопасителните колани, системите за
закрепване ISOFIX и горните лентови устройства за закрепване ISOFIX – Правило № 14
на ИКЕ – ООН;
5. пътното превозно средство да отговаря
на съответните изисквания за:
а) пътно превозно средство от категория М1:
аа) Наредба № 106 от 2004 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства от
категория М1 по отношение на вътрешното
оборудване (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; посл.
изм., бр. 4 от 2007 г.) – Наредба № 106, или
бб) Директива 74/60/ЕИО на Съвета от
17 декември 1973 г. за сближаване на законодателството на държавите членки по
отношение на вътрешното оборудване на
моторните превозни средства (ОВ, L 38 от
11.02.1974 г.) – Директива 74/60/ЕИО, или
вв) Правило № 21 на Икономическата
комисия за Европа на Организацията на
обединените нации – Единни условия относно
одобряването на моторни превозни средства
по отношение на вътрешното им оборудване – Правило № 21 на ИКЕ – ООН;
б) пътно превозно средство от категории
М 2 и М 3:
аа) Наредба № 97 от 2004 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства за
превоз на пътници с повече от осем места за
сядане, без мястото на водача (обн., ДВ, бр. 36
от 2004 г.; посл. изм., бр. 77 от 2007 г.) – Наредба № 97, или
бб) Директива 2001/85/ЕО на Европейския
парламент и Съвета от 20 ноември 2001 г.
относно специални изисквания по отношение
използваните за превоз на пътници превозни
средства с повече от осем места за сядане
без мястото на водача и за изменение на
Директиви 70/156/ЕИО и 97/27/ЕО (ОВ, L 42
от 13.02.2002 г.) – Директива 2001/85/ЕО, или
вв) Правило № 107 на Икономическата
комисия за Европа на Организацията на
обединените нации – Единни условия относно
одобряването на превозни средства от категории М 2 и М 3 по отношение на общата им
конструкция – Правило № 107 на ИКЕ – ООН
и Правило № 66 на ИКЕ – ООН – Единни технически предписания относно одобряването
на превозни средства с голяма пътниковместимост по отношение на якостта на тяхната
конструкция – Правило № 66 на ИКЕ – ООН;
6. за ППС да е изпълнена формулата:
P – (M + N x 68) < N x 68,
където:
P е технически допустимата максимална
маса на ППС, в kg;
М – масата на ППС в готовност за движение, в kg;
N – броят на местата за сядане в ППС, без
мястото на водача.
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Чл. 8. При изменение в конструкцията на
ППС, което води до промяна на категорията
му от категория N в категория M, трябва да
се спазват следните изисквания:
1. пътното превозно средство да отговаря
на съответните изисквания за:
а) пътно превозно средство от категория М1:
аа) Наредба № 106, или
бб) Директива 74/60/ЕИО, или
вв) Правило № 21 на ИКЕ – ООН;
б) пътно превозно средство от категории
М 2 и М 3:
аа) Наредба № 97, или
бб) Директива 2001/85/ЕО, или
вв) Правило № 107 на ИКЕ – ООН и Правило № 66 на ИКЕ – ООН;
2. масите и размерите на ППС да отговарят
на съответните изисквания за:
а) пътно превозно средство от категория М1:
аа) Наредба № 68, или
бб) Директива 92/21/ЕИО;
б) пътно превозно средство от категории
М 2 и М 3:
аа) Наредба № 75, или
бб) Директива 97/27/ЕО;
3. за ППС да е изпълнена следната формула:
Р – (М + N x 68) < N x 68,
където:
P е технически допустимата максимална
маса на ППС, в kg;
M – масата на ППС в готовност за движение, в kg;
N – броят на местата за сядане в ППС, без
мястото на водача;
4. допълнително монтираните седалки,
тяхното закрепване и облегалките за глава
да отговарят на изискванията на:
а) Наредба № 100, или
б) Директива 74/408/ЕИО, или
в) Правило № 17 на ИКЕ – ООН – за ППС
от категория М1, или
г) Правило № 80 на ИКЕ – ООН – за ППС
от категории М 2 и М 3;
5. на ППС се монтират обезопасителни колани, които да отговарят на изискванията на:
а) Наредба № 105, или
б) Директива 77/541/ЕИО, или
в) Правило № 16 на ИКЕ – ООН;
6. закрепването на допълнително монтираните обезопасителни колани да отговаря
на изискванията на:
а) Наредба № 90, или
б) Директива 76/115/ЕИО, или
в) Правило № 14 на ИКЕ – ООН;
7. стъклата, които ще се монтират на ППС,
да отговарят на изискванията на:
а) Наредба № 69 от 2003 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета по отношение на безопасните стъкла и за одобряване типа на безопасни
стъкла (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; посл. изм.,
бр. 54 от 2006 г.) – Наредба № 69, или

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

б) Директива 92/22/ЕИО на Съвета от
31 март 1992 г. относно предпазните стъкла
и материалите за изработка на стъкла за моторни превозни средства и техните ремаркета
(ОВ, L 129 от 14.05.1992 г.) – Директива 92/22/
ЕИО, или
в) Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни условия относно
одобряването на безопасни стъкла и материали
от стъкло – Правило № 43 на ИКЕ – ООН.
Чл. 9. При изменение в конструкцията на
превозни средства от категории М1 или N1 в
превозни средства с повишена проходимост
трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
1. превозното средство да има най-малко
една предна ос и най-малко една задна ос,
които се задвижват едновременно, независимо
дали задвижването на една ос може да бъде
прекратено;
2. на превозното средство да е монтиран
най-малко един механизъм за блокиране на
диференциала или механизъм с подобен ефект;
3. превозното средство да може самостоятелно да изкачва наклон от най-малко 25%;
4. превозното средство да отговаря на пет
от следните шест изисквания:
а) предният ъгъл на проходимост да е наймалко 25 градуса;
б) задният ъгъл на проходимост да е наймалко 25 градуса;
в) ъгълът на надлъжна проходимост да е
най-малко 20 градуса;
г) просветът под предната ос да е наймалко 180 mm;
д) просветът под задната ос да е най-малко
180 mm;
е) просветът между осите да е най-малко
200 mm.
Чл. 10. При изменение в конструкцията на
превозни средства от категории М 2 , N2 или
M 3, чиято технически допустима максимална маса не надвишава 12 000 kg, в превозни
средства с повишена проходимост, трябва да
бъде изпълнено изискването, посочено в т. 1,
или изискванията, посочени в т. 2 и 3:
1. всичките оси на превозното средство да
се задвижват едновременно, независимо дали
задвижването на една или повече задвижвани
оси може да бъде прекратено;
2. превозното средство да:
а) има най-малко една предна ос и наймалко една задна ос, които се задвижват едновременно, независимо дали задвижването
на една от задвижваните оси може да бъде
прекратено;
б) има монтиран най-малко един механизъм
за блокиране на диференциала или механизъм
с подобен ефект;
в) може самостоятелно да изкачва наклон
от най-малко 25 %;
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3. превозното средство да отговаря на пет
от следните шест изисквания, когато неговата
технически допустима максимална маса не
надвишава 7500 kg, и четири от тях, когато
неговата технически допустима максимална
маса надвишава 7500 kg:
а) предният ъгъл на проходимост да е наймалко 25 градуса;
б) задният ъгъл на проходимост да е наймалко 25 градуса;
в) ъгълът на надлъжна проходимост да е
най-малко 25 градуса;
г) просветът под предната ос да е наймалко 250 mm;
д) просветът под задната ос да е най-малко
250 mm;
е) просветът между осите да е най-малко
300 mm.
Чл. 11. При изменение в конструкцията
на превозни средства от категории М 3 или
N3, чиято технически допустима максимална
маса надвишава 12 000 kg, в превозни средства с повишена проходимост трябва да бъде
изпълнено изискването, посочено в т. 1, или
изискванията, посочени в т. 2 и 3:
1. всичките оси на превозното средство да
се задвижват едновременно, независимо дали
задвижването на една или повече задвижвани
оси може да бъде прекратено;
2. превозното средство да:
а) изпълнява изискването най-малко половината от осите (или две от трите оси, когато
превозното средство е с три оси, и три от петте
оси, когато превозното средство е с пет оси)
да се задвижват едновременно, независимо
дали задвижването на една от задвижваните
оси може да бъде прекратено;
б) има монтиран най-малко един механизъм
за блокиране на диференциала или механизъм
с подобен ефект;
в) може самостоятелно да изкачва наклон
от най-малко 25%;
3. превозното средство да отговаря на четири от следните шест изисквания:
а) предният ъгъл на проходимост да е наймалко 25 градуса;
б) задният ъгъл на проходимост да е наймалко 25 градуса;
в) ъгълът на надлъжна проходимост да е
най-малко 25 градуса;
г) просветът под предната ос да е наймалко 250 mm;
д) просветът под задната ос да е най-малко
250 mm;
е) просветът между осите да е най-малко
300 mm.
Чл. 12. При проверка на съответствието на превозните средства с изискванията
за геомет ричните стойности, посочени в
чл. 9 – 11, се прилагат процедурите, посочени
в приложение II, допълнение 1 от Директива
2007/46/ЕО на Европейския парламент и на
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Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на
рамка за одобрение на моторните превозни
средства и техните ремаркета, както и на
системи, компоненти и отделни технически
възли, предназначени за такива превозни
средства (OB, L 263 от 9.10.2007 г.) – Директива 2007/46/ЕО.
Чл. 13. При изменение в конструкцията на
превозно средство от категория М или N в
превозно средство със специално предназначение от категория М1 – линейка, се спазват
следните изисквания:
1. превозното средство да отговаря на
приложимите за съответната категория към
датата на първа регистрация на превозното
средство технически изисквания, посочени
в регулаторните актове в приложение № 11,
част 1 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.;
посл. изм., бр. 75 от 2012 г.) – Наредба № 60
(приложение XI, допълнение 1 от Директива
2007/46/ЕО);
2. в превозното средство да е монтирана
неподвижна, плътна и уплътнена напречна
преградна стена между отделението за водача
и останалата част на купето;
3. отделението за пациенти да отговаря
на техническите изисквания на стандарт EN
1789:2007 „Медицински превозни средства и
тяхното оборудване – Линейки“, с изключение
на раздел 6.5. „Списък на оборудването“.
Чл. 14. При изменение в конструкцията
на превозно средство от категории М или N
в превозно средство със специално предназначение от категория М – къмпинг-автомобил (моторна каравана), се спазват следните
изисквания:
1. превозното средство да отговаря на
приложимите за съответната категория към
датата на първа регистрация на превозното
средство технически изисквания, посочени
в регулаторните актове в приложение № 11,
част 1 от Наредба № 60 (приложение XI, допълнение 1 от Директива 2007/46/ЕО);
2. превозното средство да бъде оборудвано
най-малко със:
а) седалки и маса;
б) място за спане, което може да бъде
образувано от седалките;
в) готварско оборудване;
г) оборудване за съхранение на багаж;
3. оборудването по т. 2 да е надеждно закрепено към жилищното помещение; допуска се
масата да бъде проектирана по такъв начин,
че да се прибира лесно.
Чл. 15. При изменение в конструкцията на
превозно средство от категории M, N или О
в превозно средство със специално предназначение от категория О – къмпинг-ремарке,
се спазват следните изисквания:
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1. превозното средство да отговаря на
приложимите за съответната категория към
датата на първа регистрация на превозното
средство технически изисквания, посочени
в регулаторните актове в приложение № 11,
част 4 от Наредба № 60 (приложение XI, допълнение 4 от Директива 2007/46/ЕО);
2. превозното средство да бъде оборудвано
най-малко със:
а) седалки и маса;
б) място за спане, което може да бъде
образувано от седалките;
в) готварско оборудване;
г) оборудване за съхранение на багаж;
3. оборудването по т. 2 да е надеждно закрепено към жилищното помещение; допуска се
масата да бъде проектирана по такъв начин,
че да се прибира лесно.
Чл. 16. При изменение в конструкцията на
превозно средство от категория М1 в превозно
средство със специално предназначение от
категория М1 – катафалка, се спазват следните
изисквания:
1. превозното средство да отговаря на
приложимите за категорията към датата на
първа регистрация на превозното средство
технически изисквания, посочени в регулаторните актове в приложение № 11, част 1 от
Наредба № 60 (приложение XI, допълнение 1
от Директива 2007/46/ЕО);
2. в превозното средство да е монтирана
неподвижна, плътна и уплътнена напречна
преградна стена между отделението за водача
и останалата част на купето;
3. отделението зад водача да е с дължина не
по-малка от 2,20 m и височина в най-ниската
точка не по-малка от 0,80 m;
4. в превозното средство да е монтирано
специално оборудване, отнасящо се към превоза на починали лица.
Чл. 17. (1) При изменение в конструкцията
на превозно средство от категории М, N или
О в превозно средство със специално предназначение от категории М, N или О – бронирано превозно средство, се спазват следните
изисквания:
1. превозното средство да отговаря на
приложимите за съответната категория към
датата на първа регистрация на превозното
средство технически изисквания, посочени
в регулаторните актове в приложение № 11,
част 2 от Наредба № 60 (приложение XI, допълнение 2 от Директива 2007/46/ЕО);
2. на превозното средство да е монтирана
противокуршумна броня за защита на превозваните пътници или товари.
(2) Бронираните превозни средства от
категории M или N за превоз на пари и ценности да отговарят на изискванията на ал. 1,
т. 1 и чл. 30 от Наредба № I-171 от 2001 г. за
организацията и контрола по обезпечаването
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на сигурността на банките и небанковите
финансови институции (обн., ДВ, бр. 70 от
2001 г.; посл. изм., бр. 68 от 2004 г.).
Чл. 18. На ППС от категории М 2 , М 3, N,
О3 и О 4 , на които в резултат на изменение
в конструкцията се променят координатите
на центъра на тежестта (монтиране на надстройка на ППС, шаси-кабина или на ремарке
(полуремарке) и др.), се извършва проверка
на странична устойчивост.
Чл. 19. (1) Дейностите по дооборудване
на ППС с антиблокираща спирачна система
(ABS) или забавител на скоростта (ретардер)
се извършват от:
1. производителя на ППС или от упълномощен негов представител, или
2. производителя на ABS или забавителя
на скорост та или от упълномощен негов
представител.
(2) Лицата, извършили дооборудването на
ППС с ABS или забавител на скоростта, издават
протокол за монтаж на ABS или забавител
на скоростта в два екземпляра.
(3) Лицата по ал. 2 създават и поддържат
база с данни с информация за издадените
протоколи за монтаж на ABS или забавител
на скоростта.
Чл. 20. (1) При дооборудване на ППС с
уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен
природен газ (CNG), се спазват изискванията
на приложение № 1.
(2) Лицата, извършили дооборудването
на ППС с уредби за LPG или CNG, издават
протокол за монтиране на уредби за LPG или
CNG в два екземпляра.
(3) Лицата по ал. 2 създават и поддържат
база с данни с информация за издадените
протоколи за монтиране на уредби за LPG
или CNG.
Чл. 21. При изменение в конструкцията
на ППС, което не е предназначено за превоз
на опасни товари в ППС за превоз на опасни
товари, се спазват изискванията на:
1. Глава 9 от Европейската спогодба за
международен превоз на опасни товари по
шосе (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63
от 2005 г.) – ADR;
2. Наредба № 79 от 2004 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета, предназначени за превоз
на опасни товари по пътищата (обн., ДВ, бр. 22
от 2004 г.; посл. изм., бр. 100 от 2011 г.) – Наредба № 79.
Чл. 22. (1) При допълнително монтиране
на устройства за осветяване и светлинна
сигнализация трябва да бъдат изпълнени
изискванията на:
1. регулаторен акт, определящ техническите
изисквания към съответното устройство за
осветяване и светлинна сигнализация;
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2. Пра ви ло № 48 на И коном и ческ ата
комисия за Европа на Организацията на
обединените нации – Единни предписания
относно одобрението на превозни средства по
отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация – Правило
№ 48 на ИКЕ – ООН – за ППС от категории
M, N и О;
3. Пра ви ло № 74 на И коном и ческ ата
комисия за Европа на Организацията на
обединените нации – Единни предписания
относно одобрението на превозни средства от
категория L1 по отношение монтирането на
устройства за осветяване и светлинна сигнализация – Правило № 74 на ИКЕ – ООН – за
ППС от категория L1;
4. Пра ви ло № 53 на И коном и ческ ата
комисия за Европа към Организацията на
обединените нации – Единни предписания
относно одобрението на превозни средства от
категория L 3 по отношение монтирането на
устройства за осветяване и светлинна сигнализация – Правило № 53 на ИКЕ – ООН за
ППС от категория L 3.
(2) При промяна на източника на светлина
на фаровете за къси и/или дълги светлини
трябва да бъдат изпълнени изискванията на:
1. регулаторен акт, определящ техническите
изисквания към съответните фарове за къси
и/или дълги светлини;
2. Правило № 48 на ИКЕ – ООН – за ППС
от категории М, N и О;
3. Правило № 74 на ИКЕ – ООН – за ППС
от категория L1;
4. Правило № 53 на ИКЕ – ООН – за ППС
от категория L 3.
Чл. 23. При изменение в конструкцията
на ППС, задвижвано с двигател с вътрешно
горене, в хибридно превозно средство или
електрическо превозно средство превозното
средство да отговаря на:
1. приложимите за съответната категория
към датата на първата регистрация на превозното средство технически изисквания,
посочени в регулаторните актове във:
а) приложения № 10 или 11 от Наредба
№ 60 (приложение IV или XI от Директива
2007/46/ЕО) – за ППС от категории M и N;
б) приложение № 1, раздел I от Наредба
№ 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства от категория L
(обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.; посл. изм., бр. 67
от 2006 г.) – Наредба № 117 (приложение I от
Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно
типовото одобрение на дву- и триколесни
моторни превозни средства и за отмяна на
Директива 92/61/ЕИО на Съвета – Директива
2002/24/ЕО (OB, L 124 от 9.05.2002 г.) – за
ППС от категория L;
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2. Правило № 100 на Икономическата
комисия за Европа на Организацията на
обединените нации – Единни предписания
относно одобрението на превозни средства по
отношение на специфичните изисквания за
електрическото силово предаване – Правило
№ 100 на ИКЕ – ООН – за ППС от категории
M и N.
Чл. 24. Изменение в конструкцията на ППС
от категории О3, О 4 и на ППС от категории
М 2 , М 3, N2 , N3 с не повече от 4 оси с дата на
първа регистрация след 31 март 2001 г. се
извършва, когато са оборудвани с ABS.
Чл. 25. При изменение в конструкцията на
ППС, които представляват музеен или исторически интерес, се използват рама, каросерия
(купе), уредби, системи, компоненти и/или
отделни технически възли, които са близки
до оригинала по година на производство, тип,
марка, модел.
Раздел II
Процедура за изменение в конструкцията на
регистрирани пътни превозни средства
Чл. 26. (1) Проверките и/или изпитванията на ППС с изменение в конструкцията за
установяване на съответствието им с приложимите технически изисквания се извършват
от технически служби.
(2) Съответствието с изискванията по чл. 22
се установява от лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи
за проверка на техническата изправност на
пътни превозни средства по реда на чл. 148
от Закона за движението по пътищата.
(3) Първоначалната проверка на монтираните на ППС уредби, които позволяват работата
на двигателя с LPG и CNG, се извършва от
лица, които:
1. притежават необходимите капацитет, специализирани технически познания и доказан
опит в специфичните области, определени със:
а) Правило № 67 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни предписания относно:
I. Одобряване на специфично оборудване
на моторни превозни средства, използващи
втечнени нефтени газове в тяхната система
на задвижване, II. Одобряване на превозно
средство, снабдено със специфично оборудване
за използване на втечнени нефтени газове като
гориво в техните двигатели, по отношение
на монтажа на такова оборудване – Правило
№ 67 на ИКЕ – ООН, и/или
б) Правило № 110 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни предписания относно
одобрението на: I. Специалните компоненти
на моторните превозни средства със системи
за задвижване, работещи със сгъстен природен
газ, II. Превозните средства, по отношение на
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монтирането на специални компоненти, чийто тип е одобрен, за системи за задвижване,
работещи със сгъстен природен газ – Правило
№ 110 на ИКЕ – ООН;
2. са акредитирани по стандарт БДС EN
ISO/IEC 17020 „Общи критерии за дейността
на различните видове органи за контрол“ (ЕN
ISO/IEC 17020).
(4) Сертификатът за акредитация по стандарта, посочен в ал. 3, т. 2, следва да е издаден
от един от следните органи:
1. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“;
2. национален орган по акредитация на
държава – членка на Европейския съюз.
(5) В обхвата на сертификата за акредитация по ал. 4 следва да са включени Правило
№ 67 на ИКЕ – ООН и/или Правило № 110
на ИКЕ – ООН.
(6) Лицата, извършили първоначалната
проверка на монтираните на ППС уредби,
които позволяват работата на двигателя с LPG
или CNG, издават протокол за първоначална
проверка на уредби за LPG или CNG в два
екземпляра.
(7) Лицата по ал. 6 създават и поддържат
база с данни с информация за издадените протоколи за първоначална проверка на уредби
за LPG или CNG.
Чл. 27. (1) Собственикът на ППС или
упълномощен негов представител подава заявление до техническа служба по чл. 26, ал. 1
за проверка на възможността за изменение в
конструкцията на ППС.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава от:
1. подробно описание на ППС;
2. подробно описание на исканото изменение в конструкцията на ППС, параметрите и
характеристиките на ППС след изменението
в конструкцията, сравнени с тези, зададени
от производителя за конкретното ППС;
3. копие на документ за регистрация на
ППС.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава преди
началото на изменението в конструкцията
на ППС.
Чл. 28. Техническата служба разглежда
документите по чл. 27, ал. 1 и въз основа на
тях дава заключение за допустимостта на
изменението в конструкцията на ППС, като
писмено уведомява заявителя, че:
1. изменението в конструкцията на ППС
е допустимо и може да започне процедурата
по чл. 29, или
2. е необходимо предоставянето на допълнителна техническа информация и документация, или
3. изменението в конструкцията на ППС е
недопустимо по причини, които се посочват
изчерпателно и подробно.
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Чл. 29. (1) В случаите по чл. 28, т. 1 заявителят предоставя ППС с направеното изменение в конструкцията в техническата служба
за извършване на необходимите проверки и/
или изпитвания.
(2) В случаите по чл. 28, т. 2 заявителят предоставя необходимата допълнителна
техническа информация и документация в
техническата служба.
Чл. 30. (1) Техническата служба извършва
безразрушителни проверки и/или изпитвания
на представеното ППС с изменение в конструкцията за установяване на съответствието
му с приложимите технически изисквания.
(2) При установяване на съответствието по
ал. 1 се използва всяка техническа информация
и документация, предоставена от заявителя.
Чл. 31. (1) След извършване на проверките
и/или изпитванията на ППС с изменение в
конструкцията техническата служба издава
протокол за изменение в конструкцията на
ППС по образец (приложение № 2) в три
екземпляра.
(2) Протоколът по ал. 1 се издава със заключение:
1. „допустимо изменение в конструкцията
на ППС“ – когато в резултат на извършените проверки и/или изпитвания на ППС с
изменение в конструкцията е установено съответствието му с приложимите технически
изисквания, или
2. „недопустимо изменение в конструкцията
на ППС“ – когато в резултат на извършените проверки и/или изпитвания на ППС с
изменение в конструкцията не е установено
съответствието му с приложимите технически
изисквания.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 техническата служба писмено уведомява заявителя за
причините за недопустимо изменение в конструкцията на ППС.
(4) Два екземпляра от протокола по ал. 1
се предоставят на заявителя.
Чл. 32. (1) В случаите по чл. 31, ал. 2, т. 2
след отстраняване на причините за недопустимостта на изменението в конструкцията на
ППС заявителят може да предостави ППС с
изменение в конструкцията в техническата
служба за извършване на повторни проверки
и/или изпитвания.
(2) Когато в резултат на извършените повторни проверки и/или изпитвания на ППС
с изменение в конструкцията е установено
съответствието му с приложимите технически изисквания, техническата служба издава
протокол по чл. 31, ал. 1 в три екземпляра
със заключение „допустимо изменение в конструкцията на ППС“.
(3) Когато в резултат на извършените повторни проверки и/или изпитвания на ППС с
изменение в конструкцията не е установено
съответствието му с приложимите технически
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изисквания, техническата служба писмено
уведомява заявителя, че изменението в конструкцията на ППС е недопустимо по причини,
които се посочват изчерпателно и подробно.
(4) Два екземпляра от протокола по ал. 2
се предоставят на заявителя.
Чл. 33. (1) Техническите служби по чл. 26,
ал. 1 създават и поддържат база с данни за
издадените протоколи за изменение в конструкцията на ППС и предоставят достъп до
нея на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.
(2) Техническата документация на ППС
с изменение в конструкцията и издадените
протоколи за изменение в конструкцията на
ППС се съхраняват най-малко 10 години.
Чл. 34. (1) В Изпълнителна агенция „Автомобилна админист раци я“ се създава и
поддържа база с данни с информация за техническите служби по чл. 26, ал. 1.
(2) Информацията от базата с данни по
ал. 1 е публично достъпна.
Чл. 35. Когато изменението в конструкцията на ППС води до промяна в данните,
посочени в свидетелството за регистрация,
се прилагат изискванията на глава втора,
раздел II от Наредба № I-45 от 2000 г. за
регистриране, отчет, пускане в движение и
спиране от движение на моторните превозни
средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда
за предоставяне на данни за регистрираните
пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от
2000 г.; посл. изм., бр. 67 от 2012 г.).
Раздел III
Издаване на удостоверение за изменение в
конструкцията на регистрирано пътно превозно средство
Чл. 36. (1) За издаване на удостоверение за
изменение в конструкцията на регистрирано
пътно превозно средство собственикът му
или упълномощен негов представител подават
заявление по образец (приложение № 3) до
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
(2) Лицата по ал. 1 прилагат към заявлението:
1. описание на ППС;
2. описание на направеното изменение в
конструкцията на ППС;
3. протокола за изменение в конструкцията
на ППС, издаден от техническата служба;
4. копие на документ за регистрация на
ППС;
5. документ за платена държавна такса.
(3) Лицата по ал. 1 заверяват с подпис и
„Вярно с оригинала“ копията на документите
по ал. 2.
(4) Изискването по ал. 1 не се прилага за
случаите по чл. 20 и 22.
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(5) Когато към заявлението не е приложен един или повече документа по ал. 2 или
представените документи са с нередовности,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя на заявителя 14-дневен
срок за представянето на липсващия документ
или отстраняването на нередовностите.
Чл. 37. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице в 20-дневен срок от подаването на
заявлението по чл. 36, ал. 1 и приложенията
към него или от отстраняване на непълнотите
или нередовностите по чл. 36, ал. 5 издава
удостоверение за изменение в конструкцията
на регистрирано пътно превозно средство,
когато:
1. пътното превозно средство отговаря на
описанието, придружаващо заявлението;
2. изменението в конструкцията на ППС
отговаря на описанието, придружаващо заявлението;
3. протоколът за изменение в конструкцията на ППС, издаден от техническата служба,
е със заключение „допустимо изменение в
конструкцията на ППС“.
(2) Удостоверението по ал. 1 се издава по
образец (приложение № 4) и е валидно само
за територията на Република България.
Чл. 38. (1) В срока по чл. 37, ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице отказват
издаването на удостоверение за изменение в
конструкцията на регистрирано пътно превозно средство, когато:
1. не е представен един или повече документа по чл. 36, ал. 2 или нередовностите в
представените документи не са отстранени в
срока по чл. 36, ал. 5;
2. е представен неистински документ или
документ с невярно съдържание;
3. протоколът по чл. 36, ал. 2, т. 3 е издаден от лице, което не е техническа служба
по чл. 26, ал. 1;
4. пътното превозно средство:
а) не отговаря на изискванията по чл. 37,
ал. 1;
б) създава сериозен риск за безопасността
на движението по пътищата, за замърсяване
на околната среда или за нанасяне на сериозни вреди на здравето на хората, независимо
че отговаря на изискванията по чл. 37, ал. 1.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи
на оспорване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 39. В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се създава и поддържа
база с данни с информация за издадените
удостоверения за изменение в конструкцията
на регистрирани пътни превозни средства.
Данните се съхраняват 10 години.
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ИНДИВИДУАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, РЕГИСТРИРА НИ ИЗВЪН ДЪРЖ А ВИТЕ – ЧЛЕНК И
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ДРУГА ДЪРЖАВА – СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО
ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО, ИЛИ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 40. (1) Индивидуално одобряване на
ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ е процедура,
при която се удостоверява, че даденото ППС
отговаря на приложимите за съответната категория към датата на първата регистрация
на ППС технически изисквания, посочени в
регулаторните актове във:
1. приложения № 10 или 11 от Наредба № 60
(приложение IV или XI от Директива 2007/46/
ЕО) – за ППС от категории M, N, G и О;
2. приложение № 1, раздел I от Наредба
№ 117 (приложение I от Директива 2002/24/
ЕО) – за ППС от категория L.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
или оправомощено от него длъжностно лице
извършват индивидуално одобряване на ППС
по чл. 1, т. 1, буква „б“, когато ППС отговаря
на изискванията по ал. 1.
Раздел II
Процедура за индивидуално одобряване на
пътни превозни средства, регистрирани извън
държавите – членки на Европейския съюз,
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или Конфедерация Швейцария
Чл. 41. Прегледите за идентификация,
проверките и/или изпитванията на ППС по
чл. 1, т. 1, буква „б“ за установяване на съответствието им с приложимите технически
изисквания по чл. 40, ал. 1 се извършват от
технически служби.
Чл. 42. (1) Собственикът на ППС по чл. 1,
т. 1, буква „б“ или упълномощен негов представител подава заявление до техническа
служба по чл. 41 за извършване на преглед за
идентификация на ППС за удостоверяване на
съответствието му с приложимите технически
изисквания.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава от:
1. подробно описание на ППС;
2. копие на документ за регистрация на
ППС.
(3) По преценка на техническата служба
може да се изиска предоставянето на допълнителна техническа информация и документация
във връзка с индивидуалното одобряване на
ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“.
Чл. 43. (1) Техническата служба по чл. 41:
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1. издава протокол за идентификация на
ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ по образец (приложение № 5) в три екземпляра, когато ППС
съответства на ППС, на което чрез проверки
и/или изпитвания е установено съответствието
му с приложимите технически изисквания;
2. писмено уведомява заявителя, че е необходимо извършването на проверки и/или
изпитвания на представеното ППС за установяване на съответствието му с приложимите
технически изисквания, когато:
а) пътното превозно средство не съответства на ППС, на което чрез проверки и/или
изпитвания е установено съответствието му
с приложимите технически изисквания;
б) определени системи, компоненти или
отделни технически възли на ППС не съответстват на системи, компоненти или отделни технически възли на ППС, на което чрез
проверки и/или изпитвания е установено
съответствието му с приложимите технически
изисквания.
(2) Два екземпляра от протокола по ал. 1
се предоставят на заявителя.
Чл. 44. (1) В случаите по чл. 43, т. 2 собственикът на ППС или упълномощен негов
представител подава заявление до техническата служба за извършване на проверки и/
или изпитвания на ППС за удостоверяване на
съответствието му с приложимите технически
изисквания.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава от:
1. подробно описание на ППС;
2. копие на документ за регистрация на
ППС;
3. писменото уведомление по чл. 43, т. 2.
(3) По преценка на техническата служба
може да се изиска предоставянето на допълнителна техническа информация и документация
във връзка с индивидуалното одобряване на
ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“.
Чл. 45. В случаите по чл. 43, т. 2, буква
„б“ се извършват проверки и/или изпитвания
единствено на системите, компонентите или
отделните технически възли на представеното
ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“, за които не е
установено съответствието им с приложимите
технически изисквания.
Чл. 46. (1) Техническата служба извършва
безразрушителни проверки и/или изпитвания
на представеното ППС по чл. 1, т. 1, буква
„б“ за удостоверяване на съответствието му
с приложимите технически изисквания.
(2) При установяване на съответствието по
ал. 1 се използва всяка техническа информация
и документация, предоставена от заявителя.
Чл. 47. (1) Когато в резултат на извършените
проверки и/или изпитвания е установено съответствието на представеното ППС по чл. 1,
т. 1, буква „б“, с приложимите технически
изисквания техническата служба издава протокол по чл. 43, ал. 1, т. 1 в три екземпляра.
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(2) Когато в резултат на извършените
проверки и/или изпитвания не е установено
съответствието на представеното ППС по
чл. 1, т. 1, буква „б“, с приложимите технически изисквания техническата служба
писмено уведомява заявителя за причините
за несъответствието на ППС с приложимите
технически изисквания.
Чл. 48. (1) Техническите служби по чл. 41
създават и поддържат база с данни за издадените протоколи за идентификация на ППС по
чл. 1, т. 1, буква „б“ и предоставят достъп до
нея на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.
(2) Техническата документация на ППС по
чл. 1, т. 1, буква „б“ и издадените протоколи
за идентификация се съхраняват най-малко
10 години.
Чл. 49. (1) В Изпълнителна агенция „Автомобилна админист раци я“ се създава и
поддържа база с данни с информация за
техническите служби по чл. 41.
(2) Информацията в базата с данни по ал. 1
е публично достъпна.
Раздел III
Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство,
регистрирано извън държавите – членки на
Европейския съюз, друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация
Швейцария
Чл. 50. (1) За издаване на удостоверение
за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите – членки на Европейския съюз, друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
Конфедерация Швейцария, собственикът на
ППС или упълномощен негов представител
подават заявление по образец (приложение
№ 6) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(2) Лицата по ал. 1 прилагат към заявлението:
1. описание на ППС;
2. протокола за идентификация на ППС
по чл. 1, т. 1, буква „б“, издаден от техническата служба;
3. копие на документ за регистрация на
ППС;
4. декларация от заявителя, че не са подадени документи за индивидуално одобряване
по чл. 40, ал. 1 на същото ППС до орган по
одобряването на друга държава – членка на
ЕС, друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
5. документ за платена държавна такса.
(3) Лицата по ал. 1 заверяват с подпис и
„Вярно с оригинала“ копията на документите
по ал. 2.
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(4) Когато към заявлението не е приложен един или повече документа по ал. 2 или
представените документи са с нередовности,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя на заявителя 14-дневен
срок за представянето на липсващия документ
или отстраняването на нередовностите.
Чл. 51. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице в 20-дневен срок от получаването
на заявлението по чл. 50, ал. 1 и приложенията
към него или от отстраняване на непълнотите
или нередовностите по чл. 50, ал. 4 издава
удостоверение за индивидуално одобряване на
пътно превозно средство, регистрирано извън
държавите – членки на Европейския съюз,
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или Конфедерация Швейцария, когато ППС
отговаря на:
1. описанието, придружаващо заявлението;
2. техническите изисквания по чл. 40, ал. 1.
(2) Удостоверението по ал. 1 се издава по
образец (приложение № 7) и е валидно само
за територията на Република България.
Чл. 52. (1) В срока по чл. 51, ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице отказва
издаването на удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство,
регистрирано извън държавите – членки на
Европейския съюз, друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация
Швейцария, когато:
1. не е представен един или повече документа по чл. 50, ал. 2 или нередовностите в
представените документи не са отстранени в
срока по чл. 50, ал. 4;
2. е представен неистински документ или
документ с невярно съдържание;
3. протоколът по чл. 50, ал. 2, т. 2 е издаден от лице, което не е техническа служба
по чл. 41;
4. пътното превозно средство:
а) не отговаря на изискванията по чл. 51,
ал. 1;
б) създава сериозен риск за безопасността
на движението по пътищата, замърсяване на
околната среда или нанесе сериозни вреди на
здравето на хората, независимо че отговаря
на изискванията по чл. 51, ал. 1.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи
на оспорване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 53. В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се създава и поддържа
база с данни с информация за издадените
удостоверения за индивидуално одобряване на
пътни превозни средства, регистрирани извън
държавите – членки на Европейския съюз,
друга държава – страна по Споразумението
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за Европейското икономическо пространство,
или Конфедерация Швейцария. Данните се
съхраняват 10 години.
Г л а в а
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КОНТРОЛ
Чл. 54. (1) Контролът по прилагането на
тази наредба се осъществява от Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
(2) Контролните органи проверяват техническите служби, които извършват проверки и/
или изпитвания и прегледи за идентификация
на ППС по тази наредба и издават свързаната
с нея документация.
(3) Контролните органи извършват проверка на:
1. документацията, подадена за установяване на съответствието с техническите изисквания на ППС с изменение в конструкцията;
2. издадените протоколи от проверките и/
или изпитванията и процедурите за установяване на съответствието на ППС с приложимите
технически изисквания;
3. базите с данни, поддържани от лабораториите за изпитване на ППС.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Пътно превозно средство“ е всяко моторно превозно средство или ремарке за него.
2. „Пътно превозно средство с музеен или
исторически интерес“ е ППС, което е наймалко на 30 години, запазено и поддържано в
изправно състояние, близко до оригиналното,
не се използва преимуществено като транспорт
за ежедневни нужди, част от историческото
и културното наследство, като това е удостоверено с карта за идентичност.
3. „Дата на първа регистрация“ е датата, на
която превозното средство е било регистрирано за първи път в страната или в чужбина.
4. „Регулаторен акт“ е всяка директива,
съответните национални актове на държава –
членка на Европейския съюз, които я въвеждат, регламент в областта на одобряването на
типа или Правило на ИКЕ – ООН, приложено
към ревизираната Спогодба за приемане на
еднакви технически предписания за колесни
превозни средства, оборудване и части, които
могат да бъдат монтирани и/или използвани
на колесни превозни средства, и на условия за
взаимно признаване на одобрения, издавани
на основата на тези предписания (ДВ, бр. 1
от 2000 г.).
5. „Проверка“ e установяване на съответствието на конструктивно изменените парамет
ри и характеристики на ППС с конструктивно
заложените от производителя.
6. „Изпитване“ е процедура, при която се
измерват и документират определени парамет
ри, посочени в действащи регулаторни актове.
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7. „Преглед за идентификация“ е физически
преглед на ППС за сравняване на техническите
му характеристики с тези на вече проверени
и/или изпитани ППС.
8. „Товарно пространство“ е частта от
превозното средство, разположена зад реда/
редовете седалки или зад седалката на водача,
ако превозното средство е оборудвано само
със седалка за водача.
9. „Височина на отвора за товарене“ е вертикалното разстояние между две хоризонтални
равнини, допирателни съответно към найвисоката точка от долната част на отвора и
най-ниската точка от горната част на отвора.
10. „Площ на отвора за товарене“ е найголямата площ на ортогоналната проекция
върху вертикална равнина, перпендикулярна
на осевата линия на превозното средство, на
максимално възможния отвор при широко
отворена задна врата или заден капак.
11. „Междуосово разстояние“ е разстоянието между:
а) осевата линия на предната ос и осевата
линия на втората ос, при превозно средство
с две оси;
б) осевата линия на предната ос и осевата
линия на въображаемата ос, равно отдалечена
от втората и третата ос, при превозно средство с три оси.
12. „Устройства за осветяване и светлинна
сигнализация“ са фаровете за къси и/или
дълги светлини, предните и задните фарове
за мъгла, фаровете за заден ход, пътепоказателите, аварийните светлини, стопсветлините, осветителите на задния регистрационен
номер, предните, задните, страничните и
горните габаритни светлини, светлините за
паркиране, предните, задните и страничните
светоотражатели, дневните светлини, светлините за завиване, маркировката за видимост,
адаптиращите се системи за предни светлини,
аварийните стопсветлини, външните помощни
светлини и задните предупредителни светлини
за сблъсък.
13. „Техническа служба“ е лице, което е
определено и нотифицирано за техническа
служба от Република България в Европейската
комисия съгласно чл. 138б – 138г от Закона
за движението по пътищата за извършване
на изпитвания на ППС от категории M, N,
O, G и L, както и на системи, компоненти и
отделни технически възли, предназначени за
такива превозни средства.
14. „Пристанищен терминал“ и „Летище“
са понятията по смисъла съответно на Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България и Закона за гражданското въздухоплаване.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по
пътищата.
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§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 – 7,
които влизат в сила 12 месеца след датата на
влизане в сила на наредбата.
Министър:
Ивайло Московски
Приложение № 1
към чл. 20, ал. 1
Изисквания относно монтирането на специфични компоненти за използване на втечнен
нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ
(CNG) в задвижващата система на превозното средство
Раздел I
Изисквания към системата за втечнен нефтен
газ (LPG)
1. Определения
За целите на този раздел се прилагат следните определения:
1.1. „Налягане“ е относителното налягане
спрямо атмосферното налягане, освен ако не
е указано друго.
1.2. „Сервизно налягане“ е установеното
налягане при постоянна температура 15 °С.
1.3. „Изпитвателно налягане“ е налягането,
на което се подлагат компонентите по време
на изпитването.
1.4. „Работно налягане“ е максималното
налягане, за което са проектирани компонентите и на базата на което се определя тяхната
издръжливост.
1.5. „Експлоатационно налягане“ е налягането при нормални условия на експлоатация.
1.6. „Максимално експлоатационно налягане“ е максималното налягане на компонент, което може да възникне по време на
експлоатация.
1.7. „Резервоар“ е всеки съд, използван
за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG).
Резервоарът може да бъде:
а) стандартен цилиндричен резервоар с
цилиндрична обвивка, два изпъкнали края,
полусферични или елипсовидни и с необходимите отвори;
б) специален резервоар: резервоар, различен
от стандартните цилиндрични резервоари.
1.8. „Изц яло композитен резервоар“ е
резервоар, направен изцяло от композитни
материали с неметална обшивка.
1.9. „Принадлежности, монтирани на резервоара“ е следното оборудване, което може
да е отделно или комбинирано:
а) спирателен клапан за ниво 80 %;
б) индикатор за ниво;
в) предпазен клапан;
г) дистанционно управляем работен клапан
с ограничителен клапан;
д) горивна помпа;
е) мултиклапан;
ж) газоизолиращ кожух;
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з) куплунг за захранване;
и) възвратен клапан;
й) устройство за освобождаване на налягането.
1.10. „Спирателен клапан за ниво 80 %“ е
устройство, което ограничава пълненето до
максимум 80 % от капацитета на резервоара.
1.11. „Индикатор за ниво“ е устройство
за проследяване на нивото на течността в
резервоара.
1.12. „Предпазен клапан“ е устройство,
което ограничава налягането, образувано в
резервоара.
1.13. „Устройство за освобож даване на
налягането“ е устройство за защита на резервоара от експлозия, в случай на възникване
на пожар, чрез изпускане на LPG, съдържащ
се в резервоара.
1.14. „Дистанционно управляем работен
клапан с ограничителен клапан“ е устройство,
което позволява пускането и прекъсването на
захранването с LPG на изпарителя/регулатора за налягане. Дистанционно управление
означава, че работният клапан се управлява
от електронен блок за управление. Когато
двигателят на превозното средство не работи,
клапанът е затворен. Ограничителен клапан е
устройство, което ограничава притока на LPG.
1.15. „Горивна помпа“ е устройство, което
осигурява захранването на двигателя с LPG
в течно състояние чрез увеличаване на налягането от резервоара.
1.16. „Мултиклапан“ е устройство, което се
състои от част или всички от принадлежностите, посочени в т. 1.10 до 1.13, и куплунга
за захранване (горивна помпа/задвижващо
устройство/сензор за ниво на горивото).
1.17. „Газоизолиращ кожух“ е устройство за
защита на принадлежностите и за отвеждане на
всеки възможен теч на гориво в атмосферата.
1.18. „Възвратен клапан“ е устройство, което
позволява притока на LPG в течно състояние
в една посока и предотвратява притока на
LPG в течно състояние в противоположната
посока.
1.19. „Изпарител“ е устройство, предназначено да изпарява LPG от течно в газообразно
състояние.
1.20. „Регулатор за налягане“ е устройство,
предназначено да намалява и регулира налягането на LPG.
1.21. „Спирателен клапан“ е устройство за
спиране притока на LPG.
1.22. „Предпазен клапан на газопровода“ е
устройство, което предотвратява нарастването
на налягането в газопровода над предварително зададена стойност.
1.23. „Впръсквач или впръскващо устройство на газ или газосмесител“ е устройство,
което позволява впръскването в двигателя
на LPG в течно или газообразно състояние.
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1.24. „Газов дозатор“ е устройство, което
измерва и/или разпределя притока на газ
към двигателя и което може да бъде отделно
или комбинирано с впръскващото устройство
на газ.
1.25. „Електронен блок за управление“ е
устройство, което управлява подаването на
LPG към двигателя и прекъсва автоматично
захранването на спирателните клапани на
системата за LPG в случай на прекъсването
на тръбопровода за захранване с гориво, причинено от пътнотранспортно произшествие
или от блокиране на двигателя.
1.26. „Сензор за налягане или температура“
е устройство, което измерва налягане или
температура.
1.27. „Филтър за LPG“ е устройство, което
пречиства LPG, като филтърът може да бъде
вграден в други компоненти.
1.28. „Гъвкав маркуч“ е маркуч за провеждане на LPG в течно или газообразно
състояние при различни налягания от една
точка до друга.
1.29. „Пълначно устройство“ е устройство,
което позволява пълненето на резервоара. Пълначното устройство може да бъде осъществено
чрез вграждане в спирателния клапан за ниво
80 % на резервоара или чрез дистанционно
пълначно устройство, разположено извън
превозното средство.
1.30. „Сервизно съединение“ е съединение в
горивопровода между резервоара за гориво и
двигателя. При липса на гориво в едногоривно
превозно средство двигателят може да работи
със сервизен резервоар за гориво, който може
да бъде свързан със сервизното съединение.
1.31. „Тръбопровод за гориво“ е тръба или
канал, който свързва впръскващите устройства на гориво.
1.32. „Втечнен нефтен газ (LPG)“ е продукт,
съставен основно от пропан, пропен (пропилен), нормален бутан, изобутан, изобутилен,
бутан (бутилен) и етан.
2. Устройство на системата за LPG
2.1. Системата за LPG трябва да съдържа
най-малко следните компоненти:
2.1.1. Резервоар за LPG.
2.1.2. Спирателен клапан за ниво 80 %.
2.1.3. Индикатор за ниво.
2.1.4. Предпазен клапан.
2.1.5. Дистанционно управляем работен
клапан с ограничителен клапан.
2.1.6. Регулатор за налягане и изпарител,
които могат да бъдат комбинирани.
2.1.7. Дистанционно управляем спирателен
клапан.
2.1.8. Пълначно устройство.
2.1.9. Тръби и маркучи за газ.
2.1.10. Газопреносни връзки между компонентите на системата за LPG.
2.1.11. Впръсквач или впръскващо устройство на газ или газосмесител.
2.1.12. Електронен блок за управление.
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2.1.13. Устройство за освобождаване на
налягането (предпазител).
2.2. Системата за LPG може да включва и
следните компоненти:
2.2.1. Газоизолиращ кожух, покриващ елементите, монтирани към резервоара за LPG.
2.2.2. Възвратен клапан.
2.2.3. Предпазен клапан на газопровода.
2.2.4. Газов дозатор.
2.2.5. Филтър за LPG.
2.2.6. Сензор за налягане или температура.
2.2.7. Горивна помпа за LPG.
2.2.8. Куплунг за захранване на резервоара (задвижващо устройство, горивна помпа,
сензор на нивото на горивото).
2.2.9. Сервизно съединение (само за едногоривни превозни средства без система за
редуциране на броя на работещите цилиндри
и мощността).
2.2.10. Система за избор на гориво и електрическа система.
2.2.11. Тръбопровод за гориво.
2.3. Принадлеж ностите на резервоара,
посочени в т. 2.1.2 до 2.1.5, могат да бъдат
комбинирани.
2.4. Дистанционно управляемият спирателен клапан, посочен в т. 2.1.7, може да
бъде комбиниран с регулатора на налягане/
изпарителя.
2.5. Допълнителните компоненти, необходими за ефективната работа на двигателя,
могат да бъдат монтирани в тази част на
системата за LPG, където налягането е помалко от 20 kPa.
3. Общи изисквания
3.1. Системата за LPG, която е монтирана
на превозното средство, трябва да функционира по такъв начин, че максималното работно
налягане, за което е проектирана и одобрена,
не може да бъде надвишено.
3.2. Всички части на системата трябва да
притежават одобряване на типа за индивидуални части съгласно част I от Правило № 67
на ИКЕ/ООН, изменение 01.
3.3. Материалите, използвани в системата,
трябва да са подходящи за използване с LPG.
3.4. Всички части на системата трябва да
са закрепени по подходящ начин.
3.5. Не се допускат никакви течове от
системата за LPG.
3.6. Системата за LPG трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да има възможно
най-добрата защита срещ у повреда, като
повреда, дължаща се на движещите се части
на превозното средство, удар, остъргване или
товарене, разтоварване или преместване на
товара на превозното средство.
3.7. Не се допуска свързване на каквито и
да е било уреди към системата за LPG освен
тези, стриктно необходими за правилното
функциониране на двигателя на моторното
превозно средство.
3.7.1. Независимо от изискванията на т. 3.7
моторните превозни средства от категории
M 2 , M 3, N2 , N3 и M1 с технически допустима
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максимална маса > 3500 kg или с код на
каросерията SA могат да бъдат оборудвани
с отоплителна система за отопление на отделението за пътници, която е свързана със
системата за LPG.
3.7.2. Допуска се монтирането на отоплителната система, посочена в т. 3.7.1, когато
отоплителната система е подходящо защитена
и не оказва влияние върху нормалното функциониране на системата за LPG.
3.7.3. Независимо от изискванията на т. 3.7
едногоривно превозно средство без система за
редуциране на броя на работещите цилиндри
и мощността може да бъде оборудвано със
сервизно съединение в системата за LPG.
3.7.4. Допуска се монтирането на сервизното съединение, посочено в т. 3.7.3, когато
сервизното съединение е подходящо защитено
и не оказва влияние върху нормалното функциониране на системата за LPG. Сервизното
съединение трябва да бъде комбинирано с
отделен херметичен възвратен клапан, който
е само за работата на двигателя.
3.7.5. На едногоривните моторни превозни
средства, оборудвани със сервизно съединение, в близост до сервизното съединение се
поставя следният стикер:

Стикерът трябва да бъде устойчив на въздействието на климатичните условия.
Цветовете и размерите на стикера трябва
да отговарят на следните изисквания:
Цветове:
Фон: червен.
Букви: бял или отражателен бял.
Размери:
Височина на буквите: ≥ 5 mm.
Дебелина на буквите: ≥ 1 mm.
Широчина на стикера: 70 – 90 mm.
Височина на стикера: 20 – 30 mm.
Текстът „FOR SERVICE PURPOSES ONLY“
трябва да бъде центриран в средата на стикера.
3.8. Идентификация на превозните средства
от категории М 2 и М 3, задвижвани с LPG:
3.8.1. На превозните средства от категории
М 2 и М 3, оборудвани със система за LPG, се
поставя следният стикер:
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Стикерът трябва да бъде устойчив на въздействието на климатичните условия.
Цветовете и размерите на стикера трябва
да отговарят на следните изисквания:
Цветове:
Фон: зелен
Рамка: бял или отражателен бял.
Букви: бял или отражателен бял.
Размери:
Широчина на рамката: 4 – 6 mm.
Височина на буквите: ≥ 25 mm.
Дебелина на буквите: ≥ 4 mm.
Широчина на стикера: 110 – 150 mm.
Височина на стикера: 80 – 110 mm.
Думата „LPG“ трябва да бъде центрирана
в средата на стикера.
3.8.2. Стикерът се поставя отпред и отзад
на превозните средства от категории М 2 и М 3
и отвън на вратите от дясната страна.
4. Допълнителни изисквания
4.1. Нито един компонент от системата за
LPG, включително защитните материали, които представляват част от такива компоненти,
не трябва да излиза извън външната повър
хност на превозното средство, с изключение
на пълначното устройство, ако то не излиза
с повече от 10 mm извън номиналната линия
на каросерията.
4.2. С изключение на резервоара за LPG
в нито едно напречно сечение на превозното
средство не се допуска нито един компонент
от системата за LPG, включително защитните материали, които представляват част от
такива компоненти, да излиза извън долния
край на превозното средство, освен ако друга
част на превозното средство в радиус 150 mm
е разположена по-ниско.
4.3. Нито един компонент от системата
за LPG не трябва да е разположен в радиус
100 mm от изпускателната система или подобен източник на топлина, освен ако такива
компоненти са подходящо защитени от въздействието на топлината.
5. Монтиране на резервоара за гориво
5.1. Резервоарът за гориво трябва да бъде
постоянно монтиран в превозното средство
и не трябва да бъде монтиран в отделение
за двигателя.
5.2. Резервоарът за гориво трябва да бъде
монтиран в правилното положение съгласно
инструкциите на производителя на резервоара.
5.3. Резервоарът за гориво трябва да бъде
монтиран по такъв начин, че да няма контакт
метал в метал освен в точките за постоянно
монтиране на резервоара.
5.4. Резервоарът за гориво трябва да има
точки за постоянно монтиране за закрепването му към моторното превозно средство
или резервоарът трябва да бъде закрепен към
моторното превозно средство чрез рамката и
скоба на резервоара.
5.5. Когато превозното средство е готово
за използване, резервоарът за гориво не трябва да е на по-малко от 200 mm над земната
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повърхност. Това изискване не се прилага,
ако резервоарът е подходящо защитен отпред
и отстрани и нито една част от резервоара
не е разположена по-ниско от тази защитна
структура.
5.6. Резервоарът за гориво трябва да бъде
монтиран и закрепен по такъв начин, че
следните ускорения могат да бъдат абсорбирани (без възникване на повреда), когато
резервоарът е пълен:
Превозни средства от категории M1 и N1:
– 20 g в посоката на движение;
– 8 g хоризонтално перпендикулярно на
посоката на движение.
Превозни средства от категории M 2 и N2:
– 10 g в посоката на движение;
– 5 g хоризонтално перпендикулярно на
посоката на движение.
Превозни средства от категории M 3 и N3:
– 6,6 g в посоката на движение;
– 5 g хоризонтално перпендикулярно на
посоката на движение.
Съответствието с това изискване се удостоверява чрез практическо изпитване или чрез
изчислителен метод.
5.7. Когато повече от един резервоар за
LPG е свързан към една-единствена захранваща тръба, всеки резервоар се оборудва с
възвратен клапан, монтиран по посока на
дистанционно управляемия работен клапан,
а в захранващата тръба се монтира предпазен клапан по посока на възвратния клапан.
Подходящ филтър се поставя срещу посоката
на възвратния клапан, за да предотврати запушването на възвратния клапан.
5.8. Не се изисква монтирането на възвратен
клапан и предпазен клапан, когато налягането
на обратния поток от дистанционно управляемия работен клапан в затворено положение
надвишава 500 kPa.
6. Принадлежности, монтирани към резервоара за гориво
6.1. Дистанционно управляем работен клапан с ограничителен клапан на резервоара
6.1.1. Дистанционно управляемият работен
клапан с ограничителен клапан се монтира
директно на резервоара за гориво без никакви
междинни връзки.
6.1.2. Дистанционно управляемият работен
клапан с ограничителен клапан се регулира
по такъв начин, че да се затваря автоматично,
когато двигателят не работи, независимо от
положението на контактния ключ, и да остава
затворен, когато двигателят не работи.
6.2. Пружинен предпазен клапан в резервоара
6.2.1. Пружинният предпазен клапан се
монтира в резервоара за гориво по такъв
начин, че да е свързан с пространството,
където горивото е в газообразно състояние
и може да изпуска налягането в атмосферата. Пружинният предпазен клапан може да
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изпуска налягането в газоизолиращия кожух,
когато газоизолиращият кожух отговаря на
изискванията на т. 6.5.
6.3. Спирателен клапан за ниво 80 %
6.3.1. Автоматичният ограничител на нивото за зареждане трябва да е подходящ за
резервоара за гориво, към който е закрепен,
и да е монтиран в подходящата позиция, за
да гарантира, че резервоарът не може да се
напълни до повече от 80 %.
6.4. Индикатор за ниво
6.4.1. Индикаторът за ниво трябва да е
подходящ за резервоара за гориво, към който
е закрепен, и да е монтиран в подходящата
позиция.
6.5. Газоизолиращ кожух на резервоара
6.5.1. На резервоара за гориво се закрепва
газоизолиращ кожух над принадлежностите на
резервоара, който отговаря на изискванията
на т. 6.5.2 до 6.5.5, освен когато резервоарът
е монтиран извън превозното средство и
принадлежностите на резервоара са защитени
срещу замърсяване и влага.
6.5.2. Газоизолиращият кожух на резервоара трябва да е отворен към атмосферата,
когато е необходимо, чрез свързващ маркуч
и отвеждащ отвор.
6.5.3. Вентилационният отвор на газоизолиращия кожух трябва да е насочен надолу в
точката на извеждане от моторното превозно
средство. Въпреки това той не трябва да освобождава налягането в калника и не трябва
да е насочен към източници на топлина като
изпускателната система.
6.5.4. Всеки свързващ маркуч и отвеждащ
отвор в основата на каросерията на моторното превозно средство за вентилиране на
газоизолиращия кожух трябва да има минимален светъл отвор 450 mm 2 . Ако тръба за газ,
друга тръба или електрически проводник е
монтиран в свързващия маркуч и отвеждащия
отвор, светлият отвор също трябва да бъде
най-малко 450 mm 2 .
6.5.5. Газоизолиращият кожух и свързващите маркучи трябва да са херметични при
налягане 10 kPa със затворени отвори и без
да проявява трайна деформация с максимално
допустима скорост на изтичане 100 cm 3/h.
6.5.6. Свързващият маркуч трябва да бъде
закрепен по подходящ начин към газоизолиращия кожух и отвеждащия отвор, за да се
осигури херметичността на съединението.
7. Тръби и маркучи за газ
7.1. Тръбите за газ трябва да са безшевни:
от мед, от неръждаема стомана или стомана
с антикорозионно покритие.
7.2. Когато се използват безшевни тръби
от мед, те трябва да бъдат защитени с гумен
или пластмасов предпазен ръкав.
7.3. Външният диаметър на тръбите за
газ от мед не трябва да надвишава 12 mm с
дебелина на стената най-малко 0,8 mm, а на
тръбите за газ от стомана или неръждаема
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стомана не трябва да надвишава 25 mm, с
подходяща дебелина на стената за приложение
в газови инсталации.
7.4. Тръбите за газ могат да бъдат изработени и от неметален материал, ако тръбите
отговарят на изискванията на приложение 8
от Правило № 67 на ИКЕ/ООН.
7.5. Тръбите за газ могат да бъдат заменени
с маркучи за газ, ако маркучите отговарят на
изискванията на приложение 8 от Правило
№ 67 на ИКЕ/ООН.
7.6. Тръбите за газ, различни от неметалните
тръби за газ, се закрепват по такъв начин,
че да не бъдат подложени на вибрации или
натиск.
7.7. Маркучите за газ и неметалните тръби
за газ се закрепват по такъв начин, че да не
бъдат подложени на натиск.
7.8. В точките на закрепване тръбите или
маркучите за газ се захващат с предпазни
материали.
7.9. Тръбите или маркучите за газ не се
разполагат на местата за повдигане с крик.
7.10. В точките на преход тръбите или
маркучите за газ, независимо дали са, или
не са оборудвани с предпазен ръкав, трябва
да бъдат обезопасени със защитен материал.
8. Газови съединения между компонентите
на системата за LPG
8.1. Не се допускат заваръчни или споени
връзки и съединения от типа резбово-щуцерно
съединение със затягащ пръстен.
8.2. Тръбите за газ се свързват само със съвместими връзки по отношение на корозията.
8.3. Тръбите от неръждаема стомана се
свързват само с връзки от неръждаема стомана.
8.4. Разпределителните блокове се произвеждат само от корозионно устойчив материал.
8.5. Тръбите за газ се свързват с подходящи
съединения, например: двустранно затягащи се
съединения за тръби от стомана, съединения
със заоблени от двете страни накрайници или
с два фланеца за тръби от мед. Тръбите за газ
трябва да бъдат свързани с подходящи връзки.
При никакви обстоятелства не се използват
съединения, с които може да се повреди
тръбата. Налягането, при което се разрушава
монтираното съединение, трябва да е същото
или по-високо от това на самата тръба.
8.6. Броят на връзките трябва да бъде
ограничен до минимум.
8.7. Връзките се правят на места, достъпни
за проверка.
8.8. В отделението за пътници или в затворено отделение за багаж тръбите или маркучите
за газ не трябва да бъдат повече от разумно
необходимото. Това изискване се счита за
изпълнено, когато тръбата или маркучът за
газ преминава само от резервоара за гориво
до една от страните на превозното средство.
8.8.1. В отделението за пътници или в
затворено отделение за багаж не се допуска
наличието на връзки за провеждане на газ с
изключение на:
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– връзките на газоизолиращия кожух;
– връзките между тръбата или маркуча за
газ и пълначното устройство, ако тази връзка е оборудвана с предпазен ръкав, който е
устойчив на въздействието на LPG, и всяко
възможно изтичане на газ се отвежда директно
в атмосферата.
8.8.2. Изискванията на т. 8.8 и 8.8.1 не се
прилагат за превозни средства от категории
М 2 и М 3, ако тръбите или маркучите за газ и
връзките са оборудвани с предпазен ръкав,
който е устойчив на въздействието на LPG и
който е отворен към атмосферата. Отвореният край на предпазния ръкав трябва да бъде
разположен в най-ниската точка.
9. Дистанционно управляем спирателен
клапан
9.1. Дистанционно управляемият спирателен клапан се монтира на тръбата за газ от
резервоара за LPG към регулатора за налягане/
изпарителя, колкото е възможно по-близо до
регулатора за налягане/изпарителя.
9.2. Дистанционно управляемият спирателен клапан може да бъде вграден в регулатора
за налягане/изпарителя.
9.3. Независимо от разпоредбите на т. 9.1
дистанционно управляемият спирателен клапан може да бъде монтиран в двигателя
на място, определено от производителя на
системата за LPG, при условие че е предвидена система за връщане на горивото между
регулатора за налягане и резервоара за LPG.
9.4. Дистанционно управляемият спирателен клапан се монтира по такъв начин, че да
прекъсва притока на гориво, когато двигателят не работи или ако превозното средство е
оборудвано и с друга горивна система, когато
е избрано другото гориво. Допустимо е закъснение от 2 s за диагностични цели.
10. Пълначно устройство
10.1. Пълначното устройство се обезопасява против завъртане и се защитава срещу
замърсяване и влага.
10.2. Когато резервоарът за LPG е монтиран
в отделението за пътници или в затворено
отделение за багаж, пълначното устройство
се разполага извън превозното средство.
11. Система за избор на гориво и електрическа система
11.1. Електрическите компоненти на системата за LPG трябва да бъдат защитени срещу
претоварване и най-малко един предпазител
се поставя на захранващия кабел. Предпазителят се поставя на познато място, където
може да бъде достигнат без използването на
инструменти.
11.2. Електрозахранването на компонентите
на системата за LPG, през които преминава
газ, не може да преминава през тръбата за газ.
11.3. Всички електрически компоненти,
монтирани в части на системата за LPG, където
налягането надвишава 20 kPa, се свързват и
изолират по такъв начин, че електрически ток
да не преминава по частите, съдържащи газ.
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11.4. Електрическите кабели трябва да
бъдат подходящо защитени срещу повреда.
Електрическите връзки в отделението за
пътниците и в отделението за багажа трябва да отговарят на изолационен клас IP 40
съгласно IEC 529. Останалите електрически
връзки трябва да отговарят на изолационен
клас IP 54 съгласно IEC 529.
11.5. Превозните средства с повече от
една горивна система трябва да имат система за избор на горивото, за да гарантира,
че във всеки момент двигателят се захранва
само с един вид гориво. Допуска се кратко
припокриване във времето, за да се осигури
превключването.
11.6. Независимо от изискванията на т. 11.5
в случай на двугоривни двигатели се допуска
захранването на двигателя с повече от един
вид гориво.
11.7. Електрическите връзки и компоненти в газоизолиращия кожух трябва да бъдат
конструирани по такъв начин, че да не е
възможно възникването на искри.
12. Устройство за освобождаване на налягането
12.1. Устройството за освобождаване на
налягането се монтира към резервоара за
гориво по такъв начин, че да освобождава
налягането в газоизолиращия кожух, когато
е предписано наличието на такъв, ако газоизолиращият кожух отговаря на изискванията
на т. 6.5.
Раздел II
Изисквания към системата за сгъстен природен газ (CNG)
1. Определения
За целите на този раздел се прилагат следните определения:
1.1. „Налягане“ е относителното налягане
спрямо атмосферното налягане, освен ако не
е указано друго.
1.2. „Сервизно налягане“ е установеното
налягане при постоянна температура 15 °С.
1.3. „Изпитвателно налягане“ е налягането,
на което се подлагат компонентите по време
на изпитването.
1.4. „Работно налягане“ е максималното
налягане, за което са проектирани компонентите и на базата на което се определя тяхната
издръжливост.
1.5. „Експлоатационни температури“ са
максималните стойности на температурите,
при които е осигурено безопасното и добро
функциониране на компонентите и за които
компонентите са проектирани и одобрени.
1.6. „Резервоар (бутилка)“ е всеки съд, използван за съхранение на сгъстен природен
газ (CNG). Резервоарът може да бъде:
а) CNG-1 метален;
б) CNG-2 метална обшивка, усилена с непрекъсната нишка, импрегрирана със смола
(увита обшивка);
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в) CNG-3 метална обшивка, усилена с непрекъсната нишка, импрегрирана със смола
(изцяло увит);
г) CNG-4 неметална обшивка с непрекъсната нишка, импрегрирана със смола (изцяло
композитен).
1.7. „Принадлежности, монтирани на резервоара“ са следните компоненти, които може
да са отделни или комбинирани, когато са
монтирани на резервоара:
а) ръчен клапан;
б) сензор/индикатор за налягане;
в) клапан за освобождаване на налягането
(изпускателен клапан);
г) устройство за освобождаване на налягането (задействано от температурата);
д) автоматичен клапан на резервоара;
е) ограничителен клапан;
ж) газоизолиращ кожух.
1.8. „Клапан“ е устройство, с което може
да се регулира притокът на течност.
1.9. „Автоматичен клапан“ е клапан, който
не се управлява ръчно.
1.10. „Автоматичен клапан на резервоара“
е автоматичен клапан, неподвижно закрепен
към резервоара, който управлява притока на
газ към горивната система. Автоматичният
клапан на резервоара също се нарича дистанционно управляем работен клапан.
1.11. „Възвратен клапан“ е автоматичен
клапан, който позволява притока на газ само
в една посока.
1.12. „Ограничителен клапан“ е устройство,
което автоматично прекъсва или ограничава
притока на газ, когато притокът превиши
зададена проектна стойност.
1.13. „Ръчен клапан“ е ръчен клапан, неподвижно закрепен към резервоара.
1.14. „Клапан за освобождаване на налягането (изпускателен клапан)“ е устройство,
което не позволява налягането по посока на
потока да превиши предварително зададена
стойност.
1.15. „Сервизен клапан“ е спирателен клапан, който е затворен само при ремонт на
превозното средство.
1.16. „Филтър“ е предпазен екран, който
премахва чуждите частици от газовия поток.
1.17. „Съединение“ е връзката, използвана
в една система от тръбопроводи, тръби или
маркучи.
1.18. „Гъвкав горивопровод“ е гъвкав тръбопровод или маркуч, през който протича
природният газ.
1.19. „Твърд горивопровод“ е горивопровод, който не е проектиран да се огъва при
нормална експлоатация и през който протича
природният газ.
1.20. „Газоподаващо устройство“ е устройство за подаване на гориво във всмукателния колектор на двигателя (карбуратор или
впръсквач).
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1.21. „Газовъздушен смесител“ е устройство за смесване на газообразното гориво и
входящия въздух за двигателя.
1.22. „Впръсквач на газ“ е устройство за
подаване на газообразно гориво в двигателя
или свързаната всмукателна система.
1.23. „Регулатор на дебита на газ“ е устройство за ограничаване притока на газ,
монтирано по посока на потока след регулатора за налягане, контролиращо притока на
газ към двигателя.
1.24. „Газоизолиращ кожух“ е устройство,
което отвежда пропуските на газ извън превозното средство, включително газовентилационния маркуч.
1.25. „Индикатор за налягане“ е устройство
под налягане, което показва налягането на газа.
1.26. „Регулатор за налягане“ е устройство
за регулиране на налягането, с което газообразното гориво се подава към двигателя.
1.27. „Устройство за освобождаване на налягането (задействано от температурата)“ е
устройство за еднократна употреба, задействано от повишена температура, което изпуска
газ, за да защити резервоара от разрушаване.
1.28. „Устройство за освобож даване на
налягането (задействано от налягането)“ е устройство за еднократна употреба, задействано
от повишено налягане, което предотвратява
повишаването на налягането по посока на потока над предварително определена стойност.
1.29. „Устройство или гнездо за пълнене“
е устройство, монтирано извън или в отделението за двигателя на превозното средство,
използвано за пълнене на резервоара на зарядна станция.
1.30. „Електронен блок за управление“ е
устройство, което управлява подаването на газ
към двигателя и други параметри на двигателя
и автоматично затваря автоматичния клапан
от съображения за безопасност.
2. Устройство на системата за CNG
2.1. Системата за CNG трябва да съдържа
най-малко следните компоненти:
2.1.1. Резервоар (бутилка).
2.1.2. Индикатор за налягане или индикатор
за ниво на горивото.
2.1.3. Устройство за освобож даване на
налягането (задействано от температурата).
2.1.4. Автоматичен клапан на резервоара.
2.1.5. Ръчен клапан.
2.1.6. Регулатор за налягане.
2.1.7. Регулатор на дебита на газ.
2.1.8. Устройство за ограничаване на дебита.
2.1.9. Газоподаващо устройство.
2.1.10. Устройство или гнездо за пълнене.
2.1.11. Гъвкав горивопровод.
2.1.12. Твърд горивопровод.
2.1.13. Електронен блок за управление.
2.1.14. Съединения.
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2.1.15. Газоизолиращ кожух за компонентите, монтирани в отделението за пътници и
багаж. Когато е предвидено газоизолиращият
кожух да се разруши в случай на пожар, устройството за освобождаване на налягането
може да бъде покрито от газоизолиращия
кожух.
2.2. Системата за CNG може да включва
и следните компоненти:
2.2.1. Възвратен клапан.
2.2.2. Клапан за освобождаване на налягането.
2.2.3. Филтър за CNG.
2.2.4. Сензор за температура и/или налягане.
2.2.5. Система за избор на гориво и електрическа система.
2.2.6. Устройство за освобождаване на налягането (задействано от налягането).
2.2.7. Допълнителен автоматичен клапан,
който може да бъде комбиниран с регулатора
за налягане.
3. Общи изисквания
3.1. Системата за CNG, монтирана на
превозното средство, трябва да функционира
по добър и безопасен начин при работното
налягане и експлоатационните температури,
за които е проектирана и одобрена.
3.2. Всички части на системата трябва да
притежават одобряване на типа за индивидуални части съгласно част I от Правило № 110
на ИКЕ/ООН.
3.3. Материалите, използвани в системата,
трябва да са подходящи за използване с CNG.
3.4. Всички части на системата трябва да
са закрепени по подходящ начин.
3.5. Не се допускат никакви течове от
системата за CNG.
3.6. Системата за CNG трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да има възможно
най-добрата защита срещ у повреда, като
повреда, дължаща се на движещите се части
на превозното средство, удар, остъргване или
товарене, разтоварване или преместване на
товара на превозното средство.
3.7. Не се допуска свързването на каквито
и да е уреди към системата за CNG, освен
тези, стриктно необходими за правилното
функциониране на двигателя на моторното
превозно средство.
3.7.1. Независимо от изискванията на т. 3.7
превозните средства могат да бъдат оборудвани с отоплителна система за отопление
на отделението за пътници и/или товарното
пространство, която е свързана със системата
за CNG.
3.7.2. Допуска се монтирането на отоплителната система, посочена в т. 3.7.1, когато
отоплителната система е подходящо защитена
и не оказва влияние върху нормалното функциониране на системата за CNG.
3.8. Идентификация на превозните средства
от категории М 2 и М 3, задвижвани с CNG.
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3.8.1. На превозните средства от категории
М 2 и М 3, оборудвани със система за CNG, се
поставя следният стикер:

Стикерът трябва да бъде водоустойчив.
Цветовете и размерите на стикера трябва
да отговарят на следните изисквания:
Цветове:
Фон: зелен.
Рамка: бял или отражателен бял.
Букви: бял или отражателен бял.
Размери:
Широчина на рамката: 4 – 6 mm.
Височина на буквите: ≥ 25 mm.
Дебелина на буквите: ≥ 4 mm.
Широчина на стикера: 110 – 150 mm.
Височина на стикера: 80 – 110 mm.
Думата „CNG“ трябва да бъде центрирана
в средата на стикера.
3.8.2. Стикерът се поставя отпред и отзад
на превозните средства от категории М 2 и М 3
и отвън на вратите от дясната страна.
4. Допълнителни изисквания
4.1. Нито един компонент от системата за
CNG, включително защитните материали,
които представляват част от такива компоненти, не трябва да излиза извън външната
повърхност на превозното средство, с изключение на пълначното устройство, ако то не
излиза с повече от 10 mm от мястото му на
закрепване.
4.2. Нито един компонент от системата
за CNG не трябва да е разположен в радиус
100 mm от изпускателната система или подобен източник на топлина, освен ако такива
компоненти са подходящо защитени от въздействието на топлината.
5. Монтиране на резервоара за гориво
5.1. Резервоарът за гориво трябва да бъде
постоянно монтиран в превозното средство
и не трябва да бъде монтиран в отделението
за двигателя.
5.2. Резервоарът за гориво трябва да бъде
монтиран по такъв начин, че да няма контакт
метал в метал, освен в точките за постоянно
монтиране на резервоара.
5.3. Когато превозното средство е готово за
използване, резервоарът за гориво не трябва
да е на по-малко от 200 mm над земната повърхност. Това изискване не се прилага, ако
резервоарът е подходящо закрепен отпред
и отстрани и нито една част от резервоара
не е разположена по-ниско от тази защитна
структура.
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5.4. Резервоарът за гориво трябва да бъде
монтиран и закрепен по такъв начин, че
следните ускорения могат да бъдат абсорбирани (без възникване на повреда), когато
резервоарът е пълен:
Превозни средства от категории M1 и N1:
– 20 g в посоката на движение;
– 8 g хоризонтално перпендикулярно на
посоката на движение.
Превозни средства от категории M 2 и N2:
– 10 g в посоката на движение.
– 5 g хоризонтално перпендикулярно на
посоката на движение.
Превозни средства от категории M 3 и N3:
– 6,6 g в посоката на движение;
– 5 g хоризонтално перпендикулярно на
посоката на движение.
Съответствието с това изискване се удостоверява чрез практическо изпитване или чрез
изчислителен метод.
6. Принадлежности, монтирани към резервоара за гориво
6.1. Автоматичен клапан
6.1.1. На всеки резервоар се монтира директно автоматичен клапан на резервоара.
6.1.2. Автоматичният клапан на резервоара
се управлява по такъв начин, че да прекъсва
захранването с гориво, когато двигателят не
работи, независимо от положението на контактния ключ и да остава затворен, когато
двигателят не работи. Допуска се закъснение
от 2 s за диагностични цели.
6.2. Устройство за освобождаване на налягането
6.2.1. Устройството за освобождаване на
налягането (задействано от температурата)
се монтира на резервоара за гориво по такъв начин, че да освобождава налягането в
газоизолиращия кожух, ако газоизолиращият
кожух отговаря на изискванията на т. 6.5.
6.3. Ограничителен клапан на резервоара
6.3.1. Устройство за ограничаване на дебита се монтира в резервоара за гориво на
автоматичния клапан на резервоара.
6.4. Ръчен клапан
6.4.1. Ръчният клапан се монтира неподвижно към резервоара и може да бъде вграден
в автоматичния клапан на резервоара.
6.5. Газоизолиращ кожух на резервоара
6.5.1. На резервоара за гориво се закрепва
газоизолиращ кожух над принадлежностите на
резервоара, който отговаря на изискванията
на т. 6.5.2 до 6.5.5, освен когато резервоарът
е монтиран извън превозното средство.
6.5.2. Газоизолиращият кожух трябва да е
отворен към атмосферата, когато е необходимо, чрез свързващ маркуч и отвеждащ отвор,
които са устойчиви на CNG.
6.5.3. Вентилационният отвор на газоизолиращия кожух не трябва да освобождава
налягането в калника и не трябва да е насочен
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към източници на топлина като изпускателната система.
6.5.4. Всеки свързващ маркуч и отвеждащ
отвор в основата на каросерията на моторното
превозно средство за вентилиране на газоизолиращия кожух трябва да има минимален
светъл отвор от 450 mm 2 .
6.5.5. Газоизолиращият кожух и свързващите маркучи трябва да са херметични при
налягане 10 kPa без постоянни деформации.
При тези обстоятелства се допуска изтичане
не по-голямо от 100 cm 3/h.
6.5.6. Свързващият маркуч трябва да е свързан към газоизолиращия кожух и отвеждащия
отвор чрез скоби или по друг начин, за да
се осигури херметичността на съединението.
6.5.7. Газоизолиращият кожух трябва да
съдържа всички компоненти, монтирани в
отделението за пътници или багаж.
6.6. Устройство за освобождаване на налягането (задействано от налягането)
6.6.1. Устройството за освобождаване на
налягането (задействано от налягането) трябва
да се задейства и да изпуска газа независимо
от устройството за освобождаване на налягането (задействано от температурата).
6.6.2. Устройството за освобождаване на
налягането (задействано от налягането) се
монтира на резервоара за гориво по такъв
начин, че да освобождава налягането в газоизолиращия кожух, ако газоизолиращият
кожух отговаря на изискванията на т. 6.5.
7. Твърди и гъвкави горивопроводи
7.1. Твърдите горивопроводи трябва да са
безшевни: от неръждаема стомана или стомана
с антикорозионно покритие.
7.2. Твърдите горивопроводи могат да бъдат
заменени с гъвкави горивопроводи, ако се
използват в компоненти от клас 0, 1 или 2.
7.3. Гъвкавите горивопроводи трябва да
отговарят на изискванията на приложение 4Б
от Правило № 110 на ИКЕ/ООН.
7.4. Твърдите горивопроводи се закрепват
по такъв начин, че да не бъдат подложени на
вибрации или натиск.
7.5. Гъвкавите горивопроводи се закрепват
по такъв начин, че да не бъдат подложени на
вибрации или натиск.
7.6. В точката на закрепване твърдите или
гъвкавите горивопроводи се захващат по такъв
начин, че да няма контакт метал в метал.
7.7. Твърдите и гъвкавите горивопроводи не
се разполагат в местата за повдигане с крик.
7.8. В точките на преход горивопроводите
трябва да са обезопасени със защитен материал.
8. Съединения и газови връзки меж ду
компонентите
8.1. Не се допускат заваръчни връзки и
съединения от типа резбово-щуцерно съединение със затягащ пръстен.
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8.2. Тръбите от неръждаема стомана се
свързват само със съединения от неръждаема
стомана.
8.3. Разпределителните блокове се произвеждат само от корозионно устойчив материал.
8.4. Твърдите горивопроводи се свързват
с подходящи връзки, например: двустранно
затягащи се съединения за тръби от стомана
и връзки със заоблени от двете страни накрайници.
8.5. Броят на връзките трябва да бъде
ограничен до минимум.
8.6. Връзките се правят на места, достъпни
за проверка.
8.7. В отделението за пътници или в затворено отделение за багаж горивопроводите не
трябва да са по-дълги от разумно необходимото
и във всички случаи трябва да са защитени от
газоизолиращ кожух. Тези изисквания не се
прилагат за превозни средства от категории
М 2 или М 3, когато горивопроводите и връзките
са закрепени с втулка, която е устойчива на
въздействието на CNG и която е отворена
към атмосферата.
9. Автоматичен клапан
9.1. Допълнителен автоматичен клапан
може да бъде монтиран на горивопровода,
колкото е възможно по-близо до регулатора
за налягане.
10. Устройство или гнездо за пълнене
10.1. Пълначното устройство се обезопасява против завъртане и се защитава срещу
замърсяване и влага.
10.2. Когато резервоарът за CNG е монтиран
в отделението за пътници или в затворено
отделение за багаж, пълначното устройство
се разполага извън превозното средство или
в отделението за двигателя.
10.3. За превозни средства от категории М1
и N1 пълначното устройство (гнездо) трябва
да отговаря на характеристиките, посочени
във фигура 1 от приложение 4Е на Правило
№ 110 на ИКЕ/ООН.
10.4. За превозни средства от категории
M 2 , M 3, N2 и N3 пълначното устройство (гнездо) трябва да отговаря на характеристиките,
посочени във фигура 1 или 2 от приложение
4Е на Правило № 110 на ИКЕ/ООН.
11. Система за избор на гориво и електрическа система
11.1. Електрическите компоненти на системата за CNG трябва да бъдат защитени срещу
претоварване.
11.2. Превозните средства с повече от една
горивна система трябва да имат система за
избор на гориво, за да гарантира, че във всеки
момент двигателят се захранва само с един
вид гориво.
11.3. Електрическите връзки и компоненти в газоизолиращия кожух трябва да бъдат
конструирани по такъв начин, че да не е
възможно възникването на искри.
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Приложение № 2
към чл. 31, ал. 1

Лого, наименование и адрес на техническата служба
ПРОТОКОЛ
№ .......................от ....................... г.
за резултати от извършени проверки и/или изпитвания за установяване на съответствието с техническите изисквания на ППС с изменение в конструкцията
I. Данни за заявителя:
1. Наименование:............................................................................................................................................
(наименование на собственика на ППС)
2. Адрес:...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. Телефон за връзка: ....................................................................................................................................
4. Електронна поща:.......................................................................................................................................
5. Заявление:....................................................................................................................................................
(№ и дата на подаване в техническата служба)
II. Данни за ППС:
0.1. (D.1) Марка (търговско наименование на производителя):..............................................................
...........................................................................................................................................................................
0.2. (D.2) Тип:..................................................................................................................................................
Вариант:........................................................................................................................................................
Версия:...........................................................................................................................................................
Година на производство/година на модела:............................................................................................
0.2.1. (D.3) Търговско наименование (модел):............................................................................................
0.4. (J) Категория на превозното средство:................................................................................................
0.10. (E) Идентификационен номер на превозното средство: .................................................................
0.11. Документ за регистрация №/(I) дата на издаване:...........................................................................
0.12. (A) Регистрационен номер на превозното средство: ......................................................................
В резултат на извършените проверки и/или изпитвания е установено: допустимо изменение в
конструкцията на ППС / недопустимо изменение в конструкцията на ППС (1)
Място на издаване:
Дата:
...................................
...................................
.................................................................................
(Име, фамилия и подпис)
(Печат на техническата служба)
1
Вярното се избира.
Лого, наименование и адрес на техническата служба
ПРОТОКОЛ № .......................от ....................... г.
стр. № ...от .... (*)
III. Информация за измененията в конструкцията на ППС:
1. Промяна на категорията на ППС(1):
да
не
2. Изменения в конструкцията на ППС(2):
2.1.......................................................................................................................................................................
2.2......................................................................................................................................................................
2.3......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
IV. Описание на приложените документи от заявителя
V Извършени проверки и/или изпитвания:
VI. Резултати от проверките и/или изпитванията:
(*)
(1)
(2)

Всяка страница на протокола се номерира, като се изписва и общият брой на страниците.
Вярното се избира.
Изброяват се измененията в конструкцията на ППС, които са извършени.
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Лого, наименование и адрес на техническата служба
ПРОТОКОЛ № .......................от ....................... г.
стр. № ...от .... (*)
Общи конструктивни характеристики на превозното средство (*)
(А) Регистрационен номер:................................................................................................................................
(В) Дата на първата регистрация:....................................................................................................................
(№) Номер на документа за регистрация: .....................................................................................................
(I) Дата на издаване на документа за регистрация: ....................................................................................
(D) Превозно средство:
(D.1) Марка (модел): ..........................................................................................................................................
(D.2) Тип:..............................................................................................................................................................
(D.2) Вариант: ....................................................................................................................................................
(D.2) Версия: ......................................................................................................................................................
(D.3) Търговско описание: ................................................................................................................................
(E) Идентификационен номер на превозното средство (VIN): ..................................................................
(J) Категория на превозното средство:............................................................................................................
(F.1) Технически допустима максимална маса:..............................................................................................
(F.2) Допустима максимална маса, определена от компетентните органи:..............................................
(F.3) Допустима максимална маса на състав от превозни средства:.........................................................
(G) Маса на превозното средство:....................................................................................................................
(K) Типово одобрeние номер:............................................................................................................................
(L) Брой оси:........................................................................................................................................................
(M) Междуосие:...................................................................................................................................................
(N) За превозни средства с обща маса, надвишаваща 3500 kg, разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите:
(N.1) Първа ос:.....................................................................................................................................................
(N.2) Втора ос:.....................................................................................................................................................
(N.3) Трета ос:......................................................................................................................................................
(N.4) Четвърта ос:................................................................................................................................................
(N.5) Пета ос:.......................................................................................................................................................
(O) Технически допустима максимална маса на тегленото ремарке:
(O.1) Със спирачна уредба:................................................................................................................................
(O.2) Без спирачна уредба:................................................................................................................................
(P) Двигател:
(P.1) Обем:............................................................................................................................................................
(P.2) Максимална мощност:...............................................................................................................................
(P.3) Вид гориво/енергиен източник:...............................................................................................................
(P.4) Обороти при максимална мощност:.......................................................................................................
(P.5) Номер на двигателя:..................................................................................................................................
(Q) Съотношение мощност/тегло:....................................................................................................................
(R) Цвят на превозното средство:....................................................................................................................
(S) Брой места:
(S.1) Брой места за сядане + мястото на водача:..........................................................................................
(S.2) Брой на местата за правостоящи:...........................................................................................................
(T) Максимална скорост:...................................................................................................................................
(U) Ниво на шума:
(U.1) На място:....................................................................................................................................................
(U.2) Обороти на двигателя:..............................................................................................................................
(U.3) В движение:................................................................................................................................................
(V) Отработени газове:
(V.1) СО в отработените газове:.......................................................................................................................
(V.2) НС в отработените газове:.......................................................................................................................
(V.3) NO x в отработените газове:......................................................................................................................
(V.4) HC+NO x:......................................................................................................................................................
(V.5) Димност за дизелови двигатели:.............................................................................................................
(V.6) Коригирани коефициенти на абсорбция за дизелови двигатели:......................................................
(V.7) CO 2:..............................................................................................................................................................
(V.8) Комбиниран разход на гориво:................................................................................................................
(V.9) Екологична категория:..............................................................................................................................
(W) Вместимост на резервоара:........................................................................................................................
(∆) Вид на окачването на задвижващата ос (за превозни средства над 12 тона):....................................
Забележки: ..........................................................................................................................................................
(*) Всяка страница на протокола се номерира, като се изписва и общият брой на страниците.
* В случай, че данните, записани в документа за регистрация на ППС се различават от тези след
извършването на изменението в конструкцията, в съответната позиция се попълват старите данни, като се
задраскват, а до тях се попълват данните след извършеното изменение в конструкцията на ППС.
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Приложение № 3
към чл. 36, ал. 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
З А Я В Л Е Н И Е
от .....................................................................................................................................................................
(наименование, адрес, телефон за връзка, електронна поща на заявителя)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Уважаеми господин изпълнителен директор,
Моля да ни бъде издадено удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно
превозно средство за следното пътно превозно средство:
0.1. (D.1) Марка (търговско наименование на производителя):..............................................................
...........................................................................................................................................................................
0.2. (D.2) Тип:..................................................................................................................................................
Вариант:.......................................................................................................................................................
Версия:.........................................................................................................................................................
Година на производство/година на модела:...........................................................................................
0.2.1. (D.3) Търговско наименование (модел):............................................................................................
0.4. (J) Категория на превозното средство:................................................................................................
0.10. (E) Идентификационен номер на превозното средство: .................................................................
0.11. Документ за регистрация №/(I) дата на издаване:...........................................................................
0.12. (A) Регистрационен номер на превозното средство: ......................................................................
Прилагам следните документи:
1. .......................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Място на съставяне:
Дата:
...........................................
...................................
...........................................
(Подпис и печат на заявителя)

Приложение № 4
към чл. 37, ал. 2
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за изменение в конструкцията на
регистрирано пътно превозно средство
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Република България, 1000 София, ул. „Ген. Гурко“ № 5
тел.: (+359 2) 930 88 40; факс: (+359 2) 988 54 95
e-mail: avto_a@rta.government.bg
№ ……………….. / ……………….. г.
Раздел 1
Долуподписаният (име и длъжност) с настоящото удостоверявам, че превозното средство:
0.1. (D.1) Марка (търговско наименование на производителя):..............................................................
...........................................................................................................................................................................
0.2. (D.2) Тип:..................................................................................................................................................
Вариант:........................................................................................................................................................
Версия:...........................................................................................................................................................
Година на производство/година на модела:............................................................................................
0.2.1. (D.3) Търговско наименование (модел):............................................................................................
0.4. (J) Категория на превозното средство:................................................................................................
0.10. (E) Идентификационен номер на превозното средство: .................................................................
0.11. Документ за регистрация №/(I) дата на издаване:...........................................................................
0.12. (A) Регистрационен номер на ППС: ................................................................................................. ,
представено за одобряване на: ....................................................................................................................
от: ................................................................................................................................................................... ,
отговаря на приложимите технически изисквания на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в
конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни
превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Регистрацията на превозното средство може да бъде променена без допълнително одобряване в
Република България.
Място на издаване:
Дата:
Подпис и печат:
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Раздел 2
Общи конструктивни характеристики на превозното средство (*)
(А) Регистрационен номер:...........................................................................................................................
(В) Дата на първата регистрация:...............................................................................................................
(№) Номер на документа за регистрация: ................................................................................................
(I) Дата на издаване на документа за регистрация: ...............................................................................
(D) Превозно средство:
(D.1) Марка (модел): .....................................................................................................................................
(D.2) Тип:.........................................................................................................................................................
(D.2) Вариант: ...............................................................................................................................................
(D.2) Версия: .................................................................................................................................................
(D.3) Търговско описание: ...........................................................................................................................
(E) Идентификационен номер на превозното средство (VIN): ............................................................
(J) Категория на превозното средство:......................................................................................................
(F.1) Технически допустима максимална маса:........................................................................................
(F.2) Допустима максимална маса, определена от компетентните органи:.........................................
(F.3) Допустима максимална маса на състав от превозни средства:....................................................
(G) Маса на превозното средство:..............................................................................................................
(K) Типово одобрeние номер:......................................................................................................................
(L) Брой оси:...................................................................................................................................................
(M) Междуосие:..............................................................................................................................................
(N) За превозни средства с обща маса, надвишаваща 3500 kg, разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите:
(N.1) Първа ос:................................................................................................................................................
(N.2) Втора ос:................................................................................................................................................
(N.3) Трета ос:................................................................................................................................................
(N.4) Четвърта ос:..........................................................................................................................................
(N.5) Пета ос:.................................................................................................................................................
(O) Технически допустима максимална маса на тегленото ремарке:
(O.1) Със спирачна уредба:...........................................................................................................................
(O.2) Без спирачна уредба:...........................................................................................................................
(P) Двигател:
(P.1) Обем:.......................................................................................................................................................
(P.2) Максимална мощност:.........................................................................................................................
(P.3) Вид гориво/енергиен източник:..........................................................................................................
(P.4) Обороти при максимална мощност:..................................................................................................
(P.5) Номер на двигателя:.............................................................................................................................
(Q) Съотношение мощност/тегло:...............................................................................................................
(R) Цвят на превозното средство:...............................................................................................................
(S) Брой места:
(S.1) Брой места за сядане + мястото на водача:....................................................................................
(S.2) Брой на местата за правостоящи:......................................................................................................
(T) Максимална скорост:..............................................................................................................................
(U) Ниво на шума:
(U.1) На място:...............................................................................................................................................
(U.2) Обороти на двигателя:........................................................................................................................
(U.3) В движение:...........................................................................................................................................
(V) Отработени газове:
(V.1) СО в отработените газове:..................................................................................................................
(V.2) НС в отработените газове:..................................................................................................................
(V.3) NO x в отработените газове:.................................................................................................................
(V.4) HC+NO x:.................................................................................................................................................
(V.5) Димност за дизелови двигатели:........................................................................................................
(V.6) Коригирани коефициенти на абсорбция за дизелови двигатели:.................................................
(V.7) CO 2:.........................................................................................................................................................
(V.8) Комбиниран разход на гориво:...........................................................................................................
(V.9) Екологична категория:........................................................................................................................
(W) Вместимост на резервоара:..................................................................................................................
(∆) Вид на окачването на задвижващата ос (за превозни средства над 12 тона):...............................
Забележки: .....................................................................................................................................................
(*)
В случай, че данните, записани в документа за регистрация на ППС, се различават от тези след
извършването на изменението в конструкцията, в съответната позиция се попълват старите данни, като
се задраскват, а до тях се попълват данните след извършеното изменение в конструкцията на ППС.
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Приложение № 5
към чл. 43, ал. 1, т. 1

Лого, наименование и адрес на техническата служба
ПРОТОКОЛ
№ .......................от ....................... г.
за идентификация на ППС, регистрирано извън държавите – членки на Европейския съюз, друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария
I. Данни за заявителя:
1. Наименование:............................................................................................................................................
(наименование на собственика на ППС)
2. Адрес:...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. Телефон за връзка: ....................................................................................................................................
4. Електронна поща:.......................................................................................................................................
5. Заявление:....................................................................................................................................................
(№ и дата на подаване в техническата служба)
II. Данни за ППС:
0.1. (D.1) Марка (търговско наименование на производителя):..............................................................
...........................................................................................................................................................................
0.2. (D.2) Тип:..................................................................................................................................................
Вариант:........................................................................................................................................................
Версия:...........................................................................................................................................................
Година на производство/година на модела:............................................................................................
0.2.1. (D.3) Търговско наименование (модел):............................................................................................
0.4. (J) Категория на превозното средство:................................................................................................
0.10. (E) Идентификационен номер на превозното средство: .................................................................
0.11. Документ за регистрация №/(I) дата на издаване:...........................................................................
0.12. (A) Регистрационен номер на превозното средство: ......................................................................
Превозното средство отговаря на приложимите изисквания на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на
пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Място на издаване:
Дата:
..............................................
..............................................
..............................................
(Име, фамилия и подпис на техническия специалист)
(Печат на техническата служба)
Лого, наименование и адрес на техническата служба
ПРОТОКОЛ № .......................от ....................... г.
стр. № ...от .... (*)
Приложими технически изисквания (за категории M, N и O)
№

Предмет

1.

Допустимо ниво на шума

2.

Емисии от леки моторни
превозни средства
Резервоари за гориво/задно
нискоразположено защитно
устройство
Място за монтиране на задната регистрационна табела
Кормилна уредба

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ключалки и панти на вратите
Звукова сигнализация
Устройства за непряко виждане
Спиране

10. Радиосму щени я (електромагнитна съвместимост)
11. Димност

Приложим регу- Номер на одобря- Протокол Съответлаторен акт (1) ването на типа (2)
№ (3)
ствие (4)

Забележка

БРОЙ 21
№

ДЪРЖАВЕН
Предмет

12. Вътрешно оборудване
13. Устройство срещу неразрешено използване и имобилайзер
14. Поведение на кормилни я
механизъм в случай на удар
15. Здравина на седалките
16. Външни изпъкнали части
17. Устройство за измерване на
скоростта и оборудване за
заден ход
18. Табели (задължителни)
19. Закрепване на обезопасителните колани
20. Монтиране на устройства
за осветяване и светлинна
сигнализация
21. Светоотражатели
22. Габаритни светлини (предни,
задни, странични, горни),
стопсигнали и дневни светлини
23. Пътепоказатели
24. Устройство за осветяване
на задната регистрационна
табела
25. Фарове (включително лампи)
26. Предни фарове против мъгла
27. Устройства за теглене
28. Задни фарове против мъгла
29. Фарове за заден ход
30. Светлинни уст ройст ва за
паркиране
31. Обезопасителни колани и
системи за обезопасяване
32. Поле на видимост
33. Идентификация на органите
за управление, сигналните
устройства и показващите
уреди
34. Системи за размразяване и
срещу изпотяване
35. Устройства за почистване и
измиване
36. Отоплителни системи
37. Калници
38. Облегалки за глава
39. Емисии на СО 2/разход на
гориво
40. Мощност на двигателя
41. Емисии от тежки моторни
превозни средства

ВЕСТНИК

Приложим регу- Номер на одобря- Протокол Съответлаторен акт (1) ването на типа (2)
№ (3)
ствие (4)

С Т Р. 6 1
Забележка

С Т Р.

62

№

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

Приложим регу- Номер на одобря- Протокол Съответлаторен акт (1) ването на типа (2)
№ (3)
ствие (4)

Забележка

42. Странична защита
43. Ус т р о й с т в а п р о т и в и з пръскване
44. Маси и размери (леки автомобили)
45. Безопасни стъкла
46. Гуми
47. Устройства за ограничаване
на скоростта
48. Маси и размери (превозни
средства, различни от посочените в т. 44)
49. Външни изпъкнали части
на кабините
50. Тегл и т ел но -п ри к ач н и ус тройства
51. Пожароустойчивост
52. А втобуси и т у ристическ и
(междуградски) автобуси
53. Челен удар
54. Страничен удар
56. Превозни средства, предназначени за превоз на опасни
товари
57. Предно нискоразположено
защитно устройство
58. Защита при удар на пешеходците
59. Рециклиране
60. Предни защитни устройства
61. Климатични системи
62. Водородна система
Забележки: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Всяка страница на протокола се номерира, като се изписва и общият брой на страниците.
(1) Посочва се регулаторният акт, съгласно който е установено съответствието на ППС с приложимите технически изисквания.
(2) Когато е приложимо, се посочва номерът на одобряването на типа, с което е одобрен типът на
превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.
(3) Когато е приложимо, се посочва номерът на протокола от проведени проверки и/или изпитвания
на ППС за установяване на съответствието му с приложимите технически изисквания.
(4) Съответствието на ППС с приложимите изисквания на регулаторните актове се посочва със
следните символи:
X
Пълно съответствие с изискванията на регулаторния акт.
А
Съответствието с изискванията на регулаторния акт е установено с протокол за изпитване на съответната система, компонент или отделен технически възел.
В
Съответствието с изискванията на регулаторния акт е установено с визуална проверка
с възможност за измерване.
C
Съответствие с алтернативни изисквания на регулаторния акт.
G
Базово превозно средство с ЕО одобряване на типа или национално одобряване на типа.
N/A
Регулаторният акт не е приложим (няма изисквания).
Z
С разрешение за прилагане на територията на Република България.
Не отговаря Изискванията на регулаторния акт не са изпълнени.
Р/А
Регулаторният акт е частично приложим.
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Лого, наименование и адрес на техническата служба
ПРОТОКОЛ № .......................от ....................... г.
Приложими технически изисквания (за категория L)
№

Предмет

18. Максимален въртящ момент
и максимална мощност нето
на двигателя
19. Мерки срещу промяна на
техническ ите характеристики на мотопеди и на мотоциклети
20. Резервоари за гориво
25. Максимална конструктивна скорост на превозното
средство
26. Маси и размери
27. Тегл и т ел но -п ри к ач н и устройства и тяхното закреп
ване
28. Мерки срещу замърсяването
на въздуха
29. Гуми
31. Спирачна система
32. Монтиране на устройства за
осветяване и светлинна сигнализация върху превозното
средство
33. Устройства за осветяване
и светлинна сигнализация
34. Устройства за звуков сигнал
35. Място за монтиране на задната регистрационна табела
36. Електромагнитна съвместимост
37. Ниво на шума и изпускателна уредба
38. Огледало(а) за виждане назад
39. Външни изпъкнали части
40. Стойки за паркиране (с изключение на превозни средства с три и повече колела)
41. Устройство за защита срещу
неразрешено използване на
превозното средство
42. Стъкла, чистачки, устройства за измиване и устройства за размразяване и
против изпотяване за триколесните мотопеди, триколесните мотоциклети и
че т и ри ко ле с н и т е П ПС с
каросерия
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Приложим регу- Номер на одобря- Протокол Съответлаторен акт (1) ването на типа (2)
№ (3)
ствие (4)

Забележка
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Приложим регу- Номер на одобря- Протокол Съответлаторен акт (1) ването на типа (2)
№ (3)
ствие (4)

Забележка

43. Уст ройст ва, осиг у ряващ и
задържането на пътниците
на двуколесните превозни
средства
44. Закрепване на обезопасителните колани на триколесните
мотопеди, триколесните мотоциклети и четириколесните ППС с каросерия
45. Устройство за измерване на
скоростта
46. Идентификация на устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди
47. Задължителни надписи (съдържание, място и начин на
закрепване)
Забележки: ……………………………………………………………………………………………
(*) Всяка страница на протокола се номерира, като се изписва и общият брой на страниците.
(1) Посочва се регулаторният акт, съгласно който е установено съответствието на ППС с приложимите технически изисквания.
(2) Когато е приложимо, се посочва номерът на одобряването на типа, с което е одобрен типът на
превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.
(3) Когато е приложимо, се посочва номерът на протокола от проведени проверки и/или изпитвания
на ППС за установяване на съответствието му с приложимите технически изисквания.
(4) Съответствието на ППС с приложимите изисквания на регулаторните актове се посочва със
следните символи:
X
Пълно съответствие с изискванията на регулаторния акт.
А
Съответствието с изискванията на регулаторния акт е установено с протокол за изпитване на съответната система, компонент или отделен технически възел.
В
Съответствието с изискванията на регулаторния акт е установено с визуална проверка
с възможност за измерване.
C
Съответствие с алтернативни изисквания на регулаторния акт.
G
Базово превозно средство с ЕО одобряване на типа или национално одобряване на типа.
N/A
Регулаторният акт не е приложим (няма изисквания).
Z
С разрешение за прилагане на територията на Република България.
Не отговаря Изискванията на регулаторния акт не са изпълнени.
Р/А
Регулаторният акт е частично приложим.
Лого, наименование и адрес на техническата служба
ПРОТОКОЛ № .......................от ....................... г.
стр. № ...от .... (*)
Общи конструктивни характеристики на превозното средство
(А) Регистрационен номер:............................................................................................................................
(В) Дата на първата регистрация:................................................................................................................
(№) Номер на документа за регистрация: .................................................................................................
(I) Дата на издаване на документа за регистрация: ................................................................................
(D) Превозно средство:
(D.1) Марка (модел): ......................................................................................................................................
(D.2) Тип:..........................................................................................................................................................
(D.2) Вариант: ................................................................................................................................................
(D.2) Версия: ..................................................................................................................................................
(D.3) Търговско описание: ............................................................................................................................
(E) Идентификационен номер на превозното средство (VIN): .............................................................
(J) Категория на превозното средство:.......................................................................................................
(F.1) Технически допустима максимална маса:.........................................................................................
(F.2) Допустима максимална маса, определена от компетентните органи:..........................................
(F.3) Допустима максимална маса на състав от превозни средства:.....................................................
(G) Маса на превозното средство:...............................................................................................................
(K) Типово одобрeние номер:.......................................................................................................................
(L) Брой оси:....................................................................................................................................................
(M) Междуосие:...............................................................................................................................................
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(N) За превозни средства с обща маса, надвишаваща 3500 kg, разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите:
(N.1) Първа ос:.................................................................................................................................................
(N.2) Втора ос:.................................................................................................................................................
(N.3) Трета ос:.................................................................................................................................................
(N.4) Четвърта ос:...........................................................................................................................................
(N.5) Пета ос:..................................................................................................................................................
(O) Технически допустима максимална маса на тегленото ремарке:
(O.1) Със спирачна уредба:............................................................................................................................
(O.2) Без спирачна уредба:............................................................................................................................
(P) Двигател:
(P.1) Обем:........................................................................................................................................................
(P.2) Максимална мощност:..........................................................................................................................
(P.3) Вид гориво/енергиен източник:...........................................................................................................
(P.4) Обороти при максимална мощност:...................................................................................................
(P.5) Номер на двигателя:..............................................................................................................................
(Q) Съотношение мощност/тегло:................................................................................................................
(R) Цвят на превозното средство:................................................................................................................
(S) Брой места:
(S.1) Брой места за сядане + мястото на водача:.....................................................................................
(S.2) Брой на местата за правостоящи:.......................................................................................................
(T) Максимална скорост:...............................................................................................................................
(U) Ниво на шума:
(U.1) На място:................................................................................................................................................
(U.2) Обороти на двигателя:.........................................................................................................................
(U.3) В движение:............................................................................................................................................
(V) Отработени газове:
(V.1) СО в отработените газове:...................................................................................................................
(V.2) НС в отработените газове:...................................................................................................................
(V.3) NO x в отработените газове:..................................................................................................................
(V.4) HC+NO x:..................................................................................................................................................
(V.5) Димност за дизелови двигатели:.........................................................................................................
(V.6) Коригирани коефициенти на абсорбция за дизелови двигатели:..................................................
(V.7) CO 2:..........................................................................................................................................................
(V.8) Комбиниран разход на гориво:............................................................................................................
(V.9) Екологична категория:.........................................................................................................................
(W) Вместимост на резервоара:...................................................................................................................
(∆) Вид на окачването на задвижващата ос (за превозни средства над 12 тона):................................
Забележки: ......................................................................................................................................................
(*)

Всяка страница на протокола се номерира, като се изписва и общият брой на страниците.

Приложение № 6
към чл. 50, ал. 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
З А Я В Л Е Н И Е
от ……………………………….....................................................................……………………………………………………………………...
(наименование, адрес, телефон за връзка, електронна поща на заявителя)
…………………………………………………......................................................................………………………………………………………
…………………………………………………......................................................................………………………………………………………
Уважаеми господин изпълнителен директор,
Моля да ни бъде издадено удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство,
регистрирано извън държавите – членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, за следното
пътно превозно средство:
0.1. (D.1) Марка (търговско наименование на производителя):.............................................................
0.2. (D.2) Тип:.................................................................................................................................................
Вариант:.......................................................................................................................................................
Версия:..........................................................................................................................................................
Година на производство/година на модела:...........................................................................................
0.2.1. (D.3) Търговско наименование (модел):...........................................................................................
0.4. (J) Категория на превозното средство:...............................................................................................
0.10. (E) Идентификационен номер на превозното средство: ................................................................
0.11. Документ за регистрация №/(I) дата на издаване:..........................................................................
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0.12. (A) Регистрационен номер на превозното средство: .....................................................................
Прилагам следните документи:
1. .......................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Място на съставяне:
Дата:
...........................................
...................................
...........................................
(Подпис и печат на заявителя)

Приложение № 7
към чл. 51, ал. 2
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за индивидуално одобряване на пътно превозно средство,
регистрирано извън държавите – членки на Европейския съюз,
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или
Конфедерация Швейцария
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Република България, 1000 София, ул. „Ген. Гурко“ № 5
тел.: (+359 2) 930 88 40; факс: (+359 2) 988 54 95
e-mail: avto_a@rta.government.bg
№ ……………….. / ……………….. г.
Раздел 1
Долуподписаният (име и длъжност) с настоящото удостоверявам, че превозното средство:
0.1. (D.1) Марка (търговско наименование на производителя):
0.2. (D.2) Тип:.................................................................................................................................................
Вариант:........................................................................................................................................................
Версия:...........................................................................................................................................................
Година на производство/година на модела:............................................................................................
0.2.1. (D.3) Търговско наименование (модел):...........................................................................................
0.4. (J) Категория на превозното средство:...............................................................................................
0.10. (E) Идентификационен номер на превозното средство: ................................................................
0.11. Документ за регистрация №/(I) дата на издаване:..........................................................................
0.12. (A) Регистрационен номер на ППС: .................................................................................................
представено за одобряване на: ...................................................................................................................
от: ...................................................................................................................................................................
отговаря на приложимите технически изисквания на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в
конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни
превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Превозното средство може да получи постоянна регистрация без допълнително одобряване в
Република България.
Място на издаване:
Дата:
Подпис и печат:
Раздел 2
Общи конструктивни характеристики на превозното средство
(А) Регистрационен номер:............................................................................................................................
(В) Дата на първата регистрация:................................................................................................................
(№) Номер на документа за регистрация: .................................................................................................
(I) Дата на издаване на документа за регистрация: ................................................................................
(D) Превозно средство:
(D.1) Марка (модел): ......................................................................................................................................
(D.2) Тип:..........................................................................................................................................................
(D.2) Вариант: ................................................................................................................................................
(D.2) Версия: ..................................................................................................................................................
(D.3) Търговско описание: ............................................................................................................................
(E) Идентификационен номер на превозното средство (VIN): .............................................................
(J) Категория на превозното средство:.......................................................................................................
(F.1) Технически допустима максимална маса:.........................................................................................
(F.2) Допустима максимална маса, определена от компетентните органи:..........................................
(F.3) Допустима максимална маса на състав от превозни средства:.....................................................
(G) Маса на превозното средство:...............................................................................................................
(K) Типово одобрeние номер:.......................................................................................................................

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

(L) Брой оси:....................................................................................................................................................
(M) Междуосие:...............................................................................................................................................
(N) За превозни средства с обща маса, надвишаваща 3500 kg, разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите:
(N.1) Първа ос:.................................................................................................................................................
(N.2) Втора ос:.................................................................................................................................................
(N.3) Трета ос:.................................................................................................................................................
(N.4) Четвърта ос:...........................................................................................................................................
(N.5) Пета ос:..................................................................................................................................................
(O) Технически допустима максимална маса на тегленото ремарке:
(O.1) Със спирачна уредба:............................................................................................................................
(O.2) Без спирачна уредба:............................................................................................................................
(P) Двигател:
(P.1) Обем:........................................................................................................................................................
(P.2) Максимална мощност:..........................................................................................................................
(P.3) Вид гориво/енергиен източник:...........................................................................................................
(P.4) Обороти при максимална мощност:...................................................................................................
(P.5) Номер на двигателя:..............................................................................................................................
(Q) Съотношение мощност/тегло:................................................................................................................
(R) Цвят на превозното средство:................................................................................................................
(S) Брой места:
(S.1) Брой места за сядане + мястото на водача:.....................................................................................
(S.2) Брой на местата за правостоящи:.......................................................................................................
(T) Максимална скорост:...............................................................................................................................
(U) Ниво на шума:
(U.1) На място:................................................................................................................................................
(U.2) Обороти на двигателя:.........................................................................................................................
(U.3) В движение:............................................................................................................................................
(V) Отработени газове:
(V.1) СО в отработените газове:...................................................................................................................
(V.2) НС в отработените газове:...................................................................................................................
(V.3) NO x в отработените газове:..................................................................................................................
(V.4) HC+NO x:..................................................................................................................................................
(V.5) Димност за дизелови двигатели:.........................................................................................................
(V.6) Коригирани коефициенти на абсорбция за дизелови двигатели:..................................................
(V.7) CO 2:..........................................................................................................................................................
(V.8) Комбиниран разход на гориво:............................................................................................................
(V.9) Екологична категория:.........................................................................................................................
(W) Вместимост на резервоара:...................................................................................................................
(∆) Вид на окачването на задвижващата ос (за превозни средства над 12 тона):................................
Забележки: ......................................................................................................................................................
1614

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-1418
от 18 декември 2012 г.
На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за
администрацията, чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка
с чл. 6 и приложение ІІІ от Регламент (ЕО)
№ 73/19.01.2009 г. на Съвета за установяване на
общи правила за схеми за директно подпомагане
в рамките на Общата селскостопанска политика
и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани, за изменение на
регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006,
(ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1782/2003 и одобрен доклад № 93-15900 от
18.12.2012 г. от заместник-министъра на земеделието и храните Светлана Боянова и заместникминистъра на земеделието и храните д-р Цветан
Димитров изменям моя Заповед № РД 09-616 от
21.07.2010 г. (изменена със Заповед № РД-09-609
от 26.07.2011 г.), както следва:
I. В точка І се правят следните изменения:
1. Национален стандарт 1.1 се изменя така:
„Национален стандарт 1.1. В земеделското
стопанство с уникален идентификационен номер
и обработваеми площи над 5 ха е задължително
в общата сеитбооборотна площ да се включат
минимум 30 % култури със слята повърхност, с
изключение на площи за производство на тютюн.“
2. Национален стандарт 4.1 се изменя така:
„Национален стандарт 4.1. Земеделски стопани,
ползващи постоянно затревени площи (пасища,
ливади и мери), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар
(ЖЕ/ха) и/или да извършват минимум 1 коситба
за съответната година – до 15 юли за равнинните
райони и до 15 август за планинските райони,
включени в обхвата на необлагодетелстваните
планински райони. За равнинните райони, при
наличие на заповед за обявяване на съответната защитена зона от Националната екологична
мрежа „Натура 2000“, издадена по реда на Закона
за биологичното разнообразие, с включена в нея
забрана за косене до определена дата, срокът за
извършване на коситбата се удължава с 15 дни
след изтичане срока на забраната.“
ІІ. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на заместник-министър д-р Цветан
Димитров.
За министър:
Св. Боянова
1713

ЗАПОВЕД № РД-09-93
от 7 февруари 2013 г.
На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за
администрацията и одобрен доклад от заместникминистъра на земеделието и храните Светлана
Боянова и заместник-министъра на земеделието
и храните д-р Цветан Димитров с регистрационен
№ 93-1482 от 7.02.2013 г. нареждам:
В Заповед № РД-09-1418 от 18.12.2012 г. на министъра на земеделието и храните думите: „моя
Заповед № РД-09-616 от 21.07.2010 г. (изменена
със Заповед № РД-09-609 от 26.07.2011 г.)“ се заменят със „Заповед № РД-09-616 от 21.07.2010 г.
на министъра на земеделието и храните (ДВ, бр.
63 от 2010 г.), изменена със Заповед № РД-09-609
от 26.07.2011 г. (ДВ, бр. 76 от 2011 г.) и Заповед
№ РД-09-126 от 14.02.2012 г. (ДВ, бр. 23 от 2012 г.)“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на заместник-министър д-р Цветан Димитров.
За министър:
Цв. Димитров
1714

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-6
от 12 февруари 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионално-техническа гимназия „Ичко Бойчев“ – Благоевград,
чрез бюджета на община Благоевград, подписан от
министъра на образованието, младежта и науката
и от кмета на община Благоевград, определям
Професионално-техническа гимназия „Ичко Бойчев“ – Благоевград, община Благоевград, област
Благоевград, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Ст. Воденичаров
1617
ЗАПОВЕД № РД-14-7
от 12 февруари 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по електротехника и електроника „Н.
Й. Вапцаров“ – Благоевград, чрез бюджета на
община Благоевград, подписан от министъра на
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образованието, младежта и науката и от кмета на
община Благоевград, определям Професионална
гимназия по електротехника и електроника „Н.
Й. Вапцаров“ – Благоевград, община Благоевград,
област Благоевград, със статут на общинско училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-10
от 13 февруари 2013 г.

На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Помощно училище
полуинтернат „Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Брестовица, чрез бюджета на община Борово,
подписан от министъра на образованието, младежта и науката и от кмета на община Борово,
определям Помощно училище полуинтернат „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Брестовица, община
Борово, област Русе, със статут на общинско
училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Русе, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
поради оптимизиране на мрежата от държавни
професионални училища във връзка с намаляване броя на учениците считано от 1.08.2013 г.
закривам Професионална гимназия по химични
технологии и биотехнологии „Проф. Димитър
Баларев“ – гр. Русе, община Русе, област Русе.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е държавна собственост и се предоставя за ползване
от Професионална гимназия по транспорт – гр.
Русе, община Русе, област Русе.
3. Учениците от Професионална гимназия по
химични технологии и биотехнологии „Проф.
Димитър Баларев“ – гр. Русе, община Русе, област Русе, да се пренасочат към Професионална
гимназия по транспорт – гр. Русе, община Русе,
област Русе, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците от Професионална гимназия по химични
технологии и биотехнологии „Проф. Димитър
Баларев“ – гр. Русе, община Русе, област Русе,
да се съхранява в Професионална гимназия по
транспорт – гр. Русе, община Русе, област Русе.
На основание чл. 51, а л. 1 от Закона за
Н а ц и о н а л н и я а рх и в ен ф о н д д о к у м ен т и т е,
обект на Националния архивен фонд, които
са описани в номенк лату рата на делата на закритото у чилище със срок постоянен, да бъдат
обработени по реда на Наредбата за реда за
организирането, обработването, експертизата,
съхраняването и използването на документите
в у чреж денските архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
и да бъдат предадени в Централния държавен
архив. Документите с дългосрочно справочно
значение на закритото у чилище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове
в приемащото у чилище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

Министър:
Ст. Воденичаров

Министър:
Ст. Воденичаров

Министър:
Ст. Воденичаров
1618
ЗАПОВЕД № РД-14-8
от 12 февруари 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и
стойностни показатели на Професионална гимназия по текстил и облекло – Благоевград, чрез
бюджета на община Благоевград, подписан от
министъра на образованието, младежта и науката
и от кмета на община Благоевград, определям
Професионална гимназия по текстил и облекло – Благоевград, община Благоевград, област
Благоевград, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Ст. Воденичаров
1619
ЗАПОВЕД № РД-14-9
от 12 февруари 2013 г.

1620

1656
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ЗАПОВЕД № РД-14-11
от 13 февруари 2013 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета
на Столична община, Решение № 625 по протокол № 31 от 6.12.2012 г. на Столичния общински
съвет, становище от Регионалния инспекторат
по образованието – София-град, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
и преустановяване на образователно-възпитателен
процес от учебната 2012/2013 г. поради липса на
ученици закривам 13 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – район „Възраждане“, София.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Столична община.
3. Задължителната документация на учениците
от 13 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – София,
да се съхранява в 30 СОУ „Братя Миладинови“ – София.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
4. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Ст. Воденичаров
1657
ЗАПОВЕД № РД-14-12
от 13 февруари 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и ал. 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Враца, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради липса на ученици и
преустановяване на образователно-възпитателния

ВЕСТНИК
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процес закривам Социално-педагогическия интернат „Св. Климент Охридски“ – с. Лик, община
Мездра, област Враца.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на Социално-педагогическия
интернат „Св. Климент Охридски“ – с. Лик, община Мездра, област Враца, се предоставя на Регионалния инспекторат по образованието – Враца.
3. Задължителната документация на Социалнопедагогическия интернат „Св. Климент Охридски“ – с. Лик, община Мездра, област Враца, да
се съхранява в СОУ „Иван Вазов“ – гр. Мездра,
община Мездра, област Враца.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в училището по т. 3.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Ст. Воденичаров
1658
ЗАПОВЕД № РД-14-14
от 13 февруари 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж
по икономика „Булпрогрес“ – София, изменям
Заповед № РД-14-123 от 21.07.2004 г. (ДВ, бр. 70
от 2004 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД14-17 от 24.03.2008 г. (ДВ, бр. 39 от 2008 г.), изм. и
допълнена със Заповед № РД-14-77 от 30.07.2010 г.
(ДВ, бр. 56 от 2010 г.), както следва:
В изречение първо се добавя „т. 3 код 813
Спорт, професия код 813020 Инструктор по
спортно-туристически дейности, специалност код
8130201 Спортно-туристически дейности – четвърта степен на професионална квалификация,
с прием след завършено средно образование,
задочна форма на обучение“.
Министър:
Ст. Воденичаров
1659
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ЗАПОВЕД № РД-14-15
от 13 февруари 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 21, ал. 4, т. 1 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и
училища и молба от Василка Николова Георгиева
за продължаване на дейността на Частно средно
общообразователно училище по изкуства и чужди
езици „Артис“ – София, нареждам:
1. Разрешавам на „Лицеум артис“ – ЕООД,
ЕИК 201758637, представлявано от Василка Николова Георгиева, да продължи дейността на
Частно средно общообразователно училище по
изкуства и чужди езици „Артис“ – София.
2. Изменям Заповед № РД-14-65 от 28.06.1999 г.
(ДВ, бр. 66 от 1999 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД-14-150 от 29.07.2002 г. (ДВ, бр. 78 от
2002 г.), както следва:
Думите: „ЕТ „Мнемозина“, представляван
от Марийка Николова Станкова“ се заменят с
„Лицеум артис“ – ЕООД, ЕИК 201758637, представлявано от Василка Николова Георгиева“.
Министър:
Ст. Воденичаров
1660
ЗАПОВЕД № РД-14-16
от 13 февруари 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж
„Булпрогрес – Велинград“ – Велинград, изменям
Заповед № РД-14-44 от 13.05.2010 г. (ДВ, бр. 41 от
2010 г.), както следва:
В т. 1 в края се добавя: „код 813 Спорт,
професия код 813020 Инструктор по спортнотуристически дейности, специалност код 8130201
Спортно-туристически дейности – четвърта степен на професионална квалификация, с прием
след завършено средно образование, задочна
форма на обучение“.
Министър:
Ст. Воденичаров
1661
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квалификация и контрол върху синдиците и постъпила молба вх. № 92-11-24 от 17.10.2012 г. от
г-н Лъчезар Митков Бажлеков да бъде извършена
промяна на служебния адрес и телефонен номер
изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ, бр.
16 от 2006 г.) в частта є относно служебния адрес
и телефонен номер на синдика Лъчезар Митков
Бажлеков, като вместо „гр. Варна, ул. Дрин 10,
ап. 82, тел. 052/608 647“ се чете „гр. Варна 9000,
район „Одесос“, ул. Д-р Л. Заменхоф 12, ет. 2,
офис 2, тел. 052/637665“.
Министър:
Д. Ковачева
1628

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
РЕШЕНИЕ № 191
от 12 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 2 от протокол
№ 1 на Общинския експертен съвет по устройство на територията от 15.01.2013 г. Общинският
съвет – гр. Бойчиновци, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: № 000025,
№ 000063, № 000092, № 314009, № 000036, № 312007,
№ 000039, № 313004, № 305019, № 000238, № 314001,
№ 314006, № 314015, № 314016, № 308022 в землище гр. Бойчиновци и ПИ с № 000126, № 000325,
№ 000326, № 000328, № 000330 и № 000331 в землището на с. Портитовци, община Бойчиновци,
с начин на трайно предназначение на територията – вътрешна река, пасище, мера, полски път
и пасище с храсти, за промяна предназначението
на земеделска земя за изграждане на енергийни
обекти и съоръжения – МВЕЦ „Огоста 9“. Общата
площ, предмет на плана, е 48,880 дка общински
земи, а 7,893 дка са земеделски земи, собственост
на „Хидроенергопроект“ – ООД.
ПУП – ПЗ се одобрява по линиите, цифрите
и надписите съгласно чертежа и е неразделна
част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр.
Бойчиновци.
Председател:
М. Димитрова
1649

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-236
от 19 февруари 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от
Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор,

РЕШЕНИЕ № 192
от 12 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 3 от протокол
№ 1 на Общинския експертен съвет по устройство на територията от 15.01.2013 г. Общинският
съвет – гр. Бойчиновци, реши:
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Одобрява проект за ПУП – ПП за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: Подземно електропроводно кабелно отклонение 20 kV
през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори:
№ 303019, № 000026, № 314006, № 314009 и № 314016
до ПИ № 314015, местност Своге в землището
на гр. Бойчиновци, област Монтана, с начин на
трайно ползване – полски път, пасище и мера,
за присъединяване на МВЕЦ „Огоста 9“ към
електроразпределителната мрежа (ЕРМ) на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД. Общата дължина
на електропроводното трасе е 308 м – от трафопост до Закрито разпределително устройство
(ЗРУ) – 285 м, и от Закрито разпределително
устройство (ЗРУ) до нов СРС в гръбнака на съществуващия въздушен далекопровод „Градини“
20 kV – 23 м.
ПУП – ПП се одобрява по линиите, цифрите
и надписите съгласно чертежа и е неразделна
част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр.
Бойчиновци.
Председател:
М. Димитрова
1650
РЕШЕНИЕ № 193
от 12 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 4 от протокол
№ 1 на Общинския експертен съвет по устройство на територията от 15.01.2013 г. Общинският
съвет – гр. Бойчиновци, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: № 000049,
№ 000048, № 000214, № 110009, № 111002, № 111003,
№ 111004, № 215019, № 215020, № 215021, № 215023,
№ 219001 и № 219014 в землището на гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, с начин на трайно
предназначение на територията – вътрешна река,
пасище, мера, полски път, пасище с храсти и
трайни насаждения, за промяна предназначението
на земеделска земя за изграждане на енергийни
обекти и съоръжения – МВЕЦ „Огоста 11“. Общата площ, предмет на плана, е 45,522 дка, от
които 0,336 дка са земеделски земи – общински
полски път, а 45,193 дка – общо засегнати земи
от ДПФ – МОСВ.
ПУП – ПЗ се одобрява по линии, цифри и
надписи съгласно чертежа и е неразделна част
от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр.
Бойчиновци.
Председател:
М. Димитрова
1651
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РЕШЕНИЕ № 194
от 12 февруари 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 5 от протокол
№ 1 на Общинския експертен съвет по устройство на територията от 15.01.2013 г. Общинският
съвет – гр. Бойчиновци, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: Подземно
електропроводно кабелно отклонение 20 kV през
поземлен имот (ПИ) с идентификатор: № 219001,
местност Зеляница в землището на гр. Бойчиновци, област Монтана, с начин на трайно ползване – пасище и мера, за присъединяване на МВЕЦ
„Огоста 11“ към електроразпределителната мрежа
(ЕРМ) на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.
Общата дължина на електропроводното трасе
е 60 м – започва от Закрито разпределително
устройство (ЗРУ) и завършва в нов СРС в гръбнака на съществуващия въздушен далекопровод
„Макаренко“ 20 kV.
ПУП – ПП се одобрява по червени, зелени,
лилави, сини, сиви, кафяви и черни линии, цифри
и надписи и е неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр.
Бойчиновци.
Председател:
М. Димитрова
1652

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № СА-02-08-1
от 13 февруари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол
№ 18 от 13.02.2013 г. на Областния експертен
съвет по устройство на територията и писмо
с вх. № 0604-17 от 24.01.2013 г. от Община
Велико Търново до областния управител на
о блас т В е л и ко Т ърново одо бря ва м под р о бен устройствен план – план за застрояване
(П У П – ПЗ) – окончателен проект за обект:
Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико
Търново в землището на с. Шереметя, община
Велико Търново, с обхват – м. Остра могила,
имот № 026001, м. Стублица, имот № 000317,
имот № 000318, и в м. Припора, имот № 014036,
имот № 014001, имот № 014002, имот № 014003,
имот № 014004, имот № 014005, имот № 014006,
имот № 014007, имот № 014008, за изграждане
на регионално депо за неопасни отпадъци и
съоръжения за предварително третиране преди
окончателно обезвреждане чрез депониране, в
своята съвкупност съставляващи регионална
система за управление на отпадъците, и подроб-
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ни устройствени планове – парцеларни планове
(ПУП – ПП) – окончателен проект за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструкту ра – довеж дащ водопровод,
отвеждащ колектор за дъждовни води, външно
електрозахранване (основно и резервно) – кабелни линии 20 kV, и пътна връзка – външни
връзки до съществуващите мрежи и съоръжения
на площадка № 5 в съответствие с план-схемите
към ПУП – план за застрояване, разположени
върху имоти – общинска собственост, в землищата на с. Шереметя, община Велико Търново,
и на с. Драгижево, община Лясковец, подробно
описани в проектната документация.
Парцеларните планове преминават през имоти – общинска собственост, и не засягат частни
имоти.
Подробните устройствени планове – парцеларни планове, на външните връзки на площадка
№ 5 са съгласувани с Общинския съвет – гр.
Велико Търново, в частта на трасетата, попадащи в територията на община Велико Търново,
с Решение № 515 от 31.01.2013 г. и Общинския
съвет – гр. Лясковец, в частта за попадащата в
територията на общината довеждаща инфраструктура с Решение № 197 от 27.09.2012 г.
С Решение № КЗЗ-25 от 6.12.2012 г. на Комисията за земеделски земи при МЗХ е утвърдена
площадка за проектиране, с която се засягат
158,933 кв. м земеделска земя за изграждане на
обекта, и са утвърдени трасета за проектиране
на пътна връзка, основно ел. захранване, резервно ел. захранване, водопровод и отвеждащ
колектор в участъците им на преминаване през
земеделски земи.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.
Областен управител:
П. Пенчев
1760

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 514
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване – окончателен проект за обект – площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни
отпадъци на гр. Велико Търново в землището
на с. Шереметя, община Велико Търново, с
обхват – м. Остра могила, имот № 026001, м.
Стублица, имот № 000317, имот № 000318 и в
м. Припора, имот № 014036, имот № 014001,
имот № 014002, имот № 014003, имот № 014004,
имот № 014005, имот № 014006, имот № 014007
и имот № 014008 за изграждане на Регионално
депо за неопасни отпадъци и съоръжения за
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предварително третиране преди окончателно
обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система за
управление на отпадъците.
Решението се обжалва по реда на чл. 215, ал. 4
ЗУТ в 14-дневен срок.
Председател:
Н. Ашиков
1560
РЕШЕНИЕ № 521
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45
ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за
търговете и конкурсите и във връзка с решения
№ 335 и 336 от 19.07.2012 г. и № 352 и 354 от
13.09.2012 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново:
1. Намалява с 20 на сто приетата с Решение
№ 352 от 13.09.2012 г. на ВТОбС начална цена и
определя нова начална цена в размер 38 680 лв.
(без ДДС) за продажба на общински нежилищен
имот във Велико Търново, Промишлена зона
„Дълга лъка“, представляващ: „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.517.192 по КККР
на гр. Велико Търново, целият с площ 681 кв. м,
за който имот е отреден УПИ ХХХІІ-25 – „За
производствено-ск ладови дейности“, от ст р.
кв. 572 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново“.
Сделката се облага с ДДС.
2. Намалява с 15 на сто приетата с Решение
№ 354 от 13.09.2012 г. на ВТОбС начална цена и
определя нова начална цена в размер 10 313 лв.
(без ДДС) за продажба на общински нежилищен
имот в с. Ветринци и представляващ: „Застроен
УПИ VІІ от кв. 34, с площ 600 кв. м заедно с
построена в него сграда (старо кметство) със ЗП
74 кв. м“. Сделката се облага частично с ДДС.
3. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 и 2 обекти чрез публичен търг с
явно наддаване при стъпка на наддаване, както
следва: за имота по т. 1 – 3000 лв.; за имота по
т. 2 – 500 лв.
4. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – в стая
419 на Община Велико Търново.
5. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да
се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224
7614 52 на Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация да се получава от Общинската
агенция за приватизация, стая 419 на общината,
след представяне в агенцията на документ за
извършено плащане.
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6. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за имота
по т. 1 – 11 600 лв.; за имота по т. 2 – 3000 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
7. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG50
SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат. За обектите
се допуска и разсрочено плащане при условията,
посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане
на публични търгове и конкурси, сключване на
приватизационни сделки и следприватизационен
контрол в община Велико Търново.
8. Закупуване на тръжна документация – всеки
работен ден до 10 ч. на деня, предхождащ датата
на търга; срок за оглед на обектите – всеки работен ден до 12 ч. на деня, предхождащ датата
на търга. Срок за подаване на документи за
участие в търга – всеки работен ден до 17 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на
Община Велико Търново.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14
дни след датата на съответния търг при същите
условия.
11. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг, при
условията на това решение.
Председател:
Н. Ашиков
1417
РЕШЕНИЕ № 522
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45,
ал. 7 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за
търговете и конкурсите и във връзка с решения
№ 284 от 21.06.2012 г., № 353 от 13.09.2012 г. и
№ 365 от 27.09.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико
Търново:
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1. Намалява с 25 на сто приетата с Решение № 353 от 13.09.2012 г. на ВТОбС начална
цена и определя нова начална цена в размер
224 775 лв. (без ДДС) за продажба на обособен
обект от сгради, построени в поземлен имот с
идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. Н. Габровски 78, Велико Търново,
представл яващ „Ресторант с идентификатор
10447.502.189.6.4 съгласно КККР на гр. Велико
Търново, с РЗП 544,08 кв. м, заедно със: 8,4584%
ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор
10447.502.189.2, 33,2165% ид.ч. от общите части на
сграда с идентификатор 10447.502.189.3, 18,8988%
ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор
10447.502.189.6; 9,6430% ид.ч. от общо ползвани
площи на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 и
1,7225% ид.ч. от правото на собственост върху ПИ
с идентификатор 10447.502.189“ – обособена част
от имуществото на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД,
Велико Търново.
2. Намалява с 15 на сто приетите с решения
№ 353 от 13.09.2012 г. и № 365 от 27.09.2012 г.
на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на обособени части от
имуществото на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД,
Велико Търново, представляващи обособени
обекти от сгради, построени в поземлен имот с
идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. Н. Габровски 78, Велико Търново,
както следва:
а) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.1
съгласно КККР на гр. Велико Търново, със ЗП 20
кв. м, заедно с 20% ид.ч. от общите части на сградата и 1,4116% ид.ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447.502.189“ – 7854 лв., в
която не е включена стойността на дължимия ДДС;
б) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2
съгласно КККР на гр. Велико Търново, със ЗП 20
кв. м, заедно с 20% ид. ч. от общите части на сградата и 1,4116% ид.ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447.502.189“ – 7735 лв., в
която не е включена стойността на дължимия ДДС;
в) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.2.2
съгласно КККР на гр. Велико Търново, със ЗП
24,90 кв. м, заедно с 0,9730 % ид.ч. от общите
части на сградата и 0,4697 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор
10447.502.189“ – 9988 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат с ДДС.
3. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 и 2 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за
имота по т. 1 – 11 200 лв.; за имота по т. 2, буква
„а“ – 750 лв.; за имота по т. 2, буква „б“ – 750 лв.;
за имота по т. 2, буква „в“ – 950 лв.
4. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 28-ия ден след датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – в стая
419 на Община Велико Търново.
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5. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация
да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130
3224 7614 52 на Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация да се получава от Общинската
агенция за приватизация – стая 419 на общината,
след представяне в агенцията на документ за
извършено плащане.
6. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за
имота по т. 1 – 67 000 лв.; за имота по т. 2,
буква „а“ – 2300 лв.; за имота по т. 2, буква
„б“ – 2300 лв.; за имота по т. 2, буква „в“ – 2900 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
7. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG50
SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат. За обектите
се допуска и разсрочено плащане при условията,
посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане
на публични търгове и конкурси, сключване на
приватизационни сделки и следприватизационен
контрол в община Велико Търново.
8. Закупуване на тръжна документация – всеки
работен ден до 10 ч. на деня, предхождащ датата
на търга; срок за оглед на обектите – всеки работен ден до 12 ч. на деня, предхождащ датата
на търга. Срок за подаване на документи за
участие в търга – всеки работен ден до 17 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 на
Община Велико Търново.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторни търгове
за непродадените обекти да се проведат 14 дни след
датата на съответния търг при същите условия.
11. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на това решение.
Председател:
Н. Ашиков
1418
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 13 ОА 312
от 11 февруари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 ЗМСМА,
искане № 12 Ф 9637 от 8.11.2012 г., Заповед за
допукане № 12 ОА 1945 от 15.08.2012 г. на кмета
на община Пловдив по чл. 150 ЗУТ във връзка с
чл. 108, ал. 2, чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 128, ал. 1,
чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 64, ал. 2, чл. 150, ал. 3 и 6
ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ и чл. 281 ЗЕС, Наредба
№ 17 от 3.06.2005 г. за правила за изграждане
на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях, Наредба № 8 от 28.07.1999 г.
за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места и
Решение на ЕСУТ, прието с протокол № 4, т. 14
от 30.01.2013 г., одобрявам ПУП – специализирана схема към комплексен проект за обект:
„Електронна съобщителна мрежа на „Цифрова
кабелна корпорация“ – ЕООД, на територията
на район „Южен“, гр. Пловдив, в каре: бул. Ал.
Стамболийски и ул. Подпоручик В. Стефанов – на
юг, „ЖП Ареал“ – на север, бул. Коматевско
шосе – на запад, и бул. Кукленско шосе – на изток.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 218, ал. 1 ЗУТ
чрез кмета на община Пловдив пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Ив. Тотев
1647
ЗАПОВЕД № 13 ОА 314
от 11 февруари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 ЗМСМА,
искане № 12 Ф 9637 от 8.11.2012 г., Заповед за
допускане № 12 ОА 1945 от 15.08.2012 г. на кмета
на община Пловдив по чл. 150 ЗУТ във връзка с
чл. 108, ал. 2, чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 128, ал. 1,
чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 64, ал. 2, чл. 150, ал. 3 и 6
ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ и чл. 281 ЗЕС, Наредба
№ 17 от 3.06.2005 г. за правила за изграждане
на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях, Наредба № 8 от 28.07.1999 г.
за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места и
Решение на ЕСУТ, прието с протокол № 4, т. 14
от 30.01.2013 г., одобрявам ПУП – специализирана схема към комплексен проект за обект:
„Електронна съобщителна мрежа на „Цифрова
кабелна корпорация“ – ЕООД, на територията на
район „Северен“, гр. Пловдив, в каре: бул. Марица
север, ул. Димитър Стамболов, ул. Петър Шилев
и бул. Северен.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 218, ал. 1 ЗУТ
чрез кмета на община Пловдив пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Ив. Тотев
1648
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12. – 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 съд – Смолян, и Административния
съд – Смолян, към Апелативния съд – Пловдив,
за 2013 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Георги Христов Тодоров, съдебно-химически
и всички видове криминалистични експертизи.
Румен Стефанов Глухов, всички видове криминалистични експертизи.
Георги Николов Кюлханов, всички видове
криминалистични и съдебни компютърно-технически експертизи.
Илия Атанасов Поповски, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Евгени Перов Николов, криминалистични
експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи и съдебно-химични експертизи.
Здравко Николаев Деспотов, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Велизар Огнянов Димитров, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Здравко Серафимов Гаджев, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Митко Иванов Димитров, трасологични дактилоскопни експертизи.
Панайот Тодоров Чешмеджиев, трасологични
дактилоскопни експертизи.
Митко Дяков Димитров, трасологични дакт и лоскоп н и експер т изи и с ъдебно -х и м и ч н и
експертизи – „концентрация на алкохол в кръв“.
Иван Гошев Богданов, трасологични дактилоскопни ескпертизи.
Светослав Костадинов Бозов, трасологични
дактилоскопни експертизи.
Антон Емилов Байрактаров, трасологични
дактилоскопни експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност
„Биохимия и микробиология“, квалификация
биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация
биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци
и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност „Молекулярна биология“, квалификация молекулярен
биолог със специализация микробиология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност
„Биохимия и микробиология“, квалификация
биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
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Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация
биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци
и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност „Молекулярна биология“, квалификация молекулярен
биолог със специализация микробиология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Даниела Христова Топова, социална приложна
психология; съдебна психология.
Емилия Младенова Кръстева, социална приложна психология, психолог.
Толя Вълчева Узунова-Грудева, психология,
военна психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Стойка Георгиева Найденова, народно стопанско планиране.
Симеон Радев Танев, счетоводство и контрол.
Румяна Запрянова Карагрошева, счетоводна
отчетност.
Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и
контрол, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Стефка Петкова Велева, счетоводна отчетност,
квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Геновева Атанасова Балиева, счетоводство
и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт.
Милко Иванов Мачоков, счетоводител и
консултант, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт.
Катерина Христова Маркова, счетоводство
и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Елена Костадинова Кабасанова, икономика
и управление на строителството, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Георги Апостолов Русев, икономика и управление на машиностроенето; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по
международни счетоводни стандарти.
Детелина Сергеева Пенчеджиева, икономика
и управление на социално-културните дейности;
квалификация – съдебно-счетоводен експерт;
квалификация по меж дународни счетоводни
стандарти.
Таня Славчева А ндонова, счетоводство и
контрол; квалификация – съдебно-счетоводен
експерт.
Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни
стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Розета Юриева Пелтекова, икономика на
промишлеността; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Николина Георгиева Чолакова, прогнозиране
и планиране на икономическата система; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Елена Костадинова Рафаилова, счетоводство
и контрол.
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Страхил Манолов Лалов, счетоводство, финанси и контрол.
Васил Димитров Измирлиев, икономика на
вътрешната търговия.
Десислав Росенов Георгиев, финанси.
Борис Стойков Бабачев, счетоводна отчетност.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти;
квалификация – оценител на земеделски земи;
квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Дора Христова Бабачева, организация на производството и управлението в промишлеността.
Величка Димитрова Бечева, икономика на
вътрешната търговия.
Люба Илиева Ангелова, икономика, планиране и отчет.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева,
финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и
съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Севдалин Росенов Странджалиев, счетоводство и контрол.
Бистра Здравкова Русева, счетоводство и контрол, външна търговия и международно право.
Йорданка Георгиева Кръстанова, счетоводство
и контрол и финанси, квалификация – експерт по
финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.
Росица Филипова Копчева, аграрна икономика.
Величка Георгиева Чолакова, счетоводна
отчетност.
Лидия Калинова Делиева, счетоводство и
контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Костадин Веселинов Хараламбов, макроикономика.
Димитър Щерев Кермедчиев, специалност
„Счетоводна отчетност и контрол“.
Димчо Тонев Каров, икономика и организация
на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразуванни в търговски дружества.
Бисер Славеев Минчев, специалност „Икономика и организация на труда“; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Петя Симеонова Коровска, специалност „Финансов мениджмънт“.
Юлия Василева Исакова, специалност „Аграрна икономика“ и квалификация икономист.
Ирина Нейкова Юрчиева, счетоводство и
контрол, оценител на недвижими имоти.
Лидия Филипова Карамитева, счетоводство
и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Пенка Станчова Чувитева, счетоводна отчетност, квалификация икономист-счетоводител,
сертификат за мениджмънт, сертификат за управление на качеството.
Росица Руменова Димитрова, счетоводство
и контрол, регистриран одитор – дипломиран
експерт-счетоводител – член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически
контрол, магистър по икономика, специалност
„Финанси“, оценител на земеделски земи.
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Елица Милкова Татарова, счетоводство и
контрол, магистър по икономика, професионална
квалификация по съдебно-счетоводни експертизи,
професионална квалификация по международни
счетоводни стандарти.
Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на
строителството, квалификация икономист-счетоводител, оценител на цели държавни и общински
предприятия и оценител на недвижими имоти.
Мария Николаева Рускова, счетоводство и
контрол.
Красимира Иванова Кичукова, счетоводство
и контрол.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Димо Георгиев Касабаджаков, технология на
машиностроенето, оценител на недвижими имоти.
Стефан Томов Радев, машинен инженер – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили
и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, селското стопанство,
строителството, транспорта.
Анастас Михалев Марковски, електроинженер;
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето и електротехническата
промишленост.
Харитон Георгиев Ковачев, минен ин женер – електромеханик; оценител на машини,
съоръжения, оборотни и дълготрайни активи;
квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на
машини и съоръжения; квалификация – експертоценител на оборотни и дълготрайни активи;
квалификация за автоексперт-оценител.
Елена Костадинова Дишлиева, топлинна и
масообменна техника.
Митко Ясенов Асенов, хладилна технология.
Седеф Емилов Симитчиев, механично уредостроене; квалификация – трансфер внедряване на
технологии и изделия.
Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер – ел.
централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични
оценки – екология; трудово законодателство;
енергетика.
И в а н О г н я н о в Н и ко ло в, е л е к т р о и н ж е нер – електроенергетика и електрообзавеждане.
Никола Манолов Стаматов, техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност
климатична, вентилационна техника и топлотехника; (специалност „Стопанско управление“
и к валификаци я – стопанск и ръководител и
мениджър.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Иван Георгиев Кратунков, двигатели с вътрешно горене; квалификация за автоексперт-оценител,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.
Атанас Николов Каварджиков, машинен инженер, специалност по двигатели с вътрешно горене.
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Йонко Христов Петков, транспортна техника
и технологии, квалификация – извършване на
периодични прегледи на техническата изправност
на ППС и автотехническа експертиза – методика,
пазарна стойност, ликвидация по щети на МПС
и ППС.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Артур Иванов Сулинаджиев, инженер-геодезист.
Росица Христова Крушкова, промишлено и
гражданско строителство – технология; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра.
Николай Димитров Ружинов, геодезия, фотограметрия и картография.
Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на
недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, промишлено
и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата; квалификация – проектиране на
строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради
и съоръжения.
Мария Стойчева Видолова, строителен техник – промишлено и гражданско строителство.
Димитър Върбанов Йотов, хидроенергийно
строителство.
Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими
имоти, пълна проектанска правоспособност по
геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство – конструкции;
оценител на недвижими имоти; удостоверение за
пълна проектантска правоспособност.
Любен Димитров Стоилов, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и сгради – паметници
на културата; квалификация по проектиране и
строителство на автомагистрали.
Димитър Филипов Хаджиев, среден техник
архитектура и строителство.
Минка Христова Салагьорова, промишлено
и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Емил Илиев Ехленов, геодезия и картография.
Маргарита Запрянова Гегова, промишлено и
гражданско строителство;
Руска Христова Гънчарова, промишлено и
гражданско строителство;
Стефан Райчев Пътников, строителство и
архитектура – строителен техник, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Златка Манолова Стаматова, хидротехническо
строителство – строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвестиционния процес; квалификация за ограничена
проектанска правоспособност.
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Албена Свиленова Пейкова, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Генадий Янков Бакалов, строителен техник – строителство и архитектура.
Светлин Стойнев Кьоровски, строителен техник – строителство и архитектура.
Р у м я на Пе т кова С т ефа нова, с т рои т елен
техник – геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Я к и м А лексиев Р ъ жев, с т р ои т е лен т ехник – строителство и архитектура.
Стефка Ангелова Стойчева, строителен техник – строителство и архитектура; оценител на
недвижими имоти.
Фаня Емилова Дюлгерова, строителен техник – геодезия и картография.
Севдалина Альошева Гогаджова, строителен
техник – строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, включена в регистъра на КИИП за
лицата с пълна проектантска правоспособност;
оценител на недвижими имоти.
Васил Димитров Прахов, инженер по маркшайдерство и геодезия; проектантска право
способност, правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра.
Васка Георгиева Караджова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Н. с. инж. Стефка Райчева Белчилова, химическа технология на дървесината и технология
на пластмасите.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Николина Георгиева Кожухарова, агроном по
растителна защита, квалификация – оценител на
земеделски земи.
Стефан Христов Беров, инженер по горско
стопанство – лесовъд, лиценз за оценка на гори
и земи от горски фонд; експертизи и консултации
по лесовъдни дейности.
Руси Денев Иванов, организация и управление
на горското стопанство; лиценз за оценка на гори
и земи от горски фонд; експертизи и консултации
по лесовъдни дейности.
Владимир Георгиев Даскалов, инженер по
горско стопанство.
Минчо Младенов Станев, инженер по горско
стопанство; лиценз за оценка на гори и земи
от горски фонд; експертизи и консултации по
лесовъдни дейности.
Асен Недков Речников, инженер по горско
стопанство.
Йорданка Георгиева Кацарова, инженер по
горско стопанство.
Здравец Минчев Матев, инженер по горско
стопанство; лиценз за оценка на гори и земи
от горския фонд; експертизи и консултации по
лесовъдни дейности.
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114. – 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 съд – Стара Загора, и Административния съд – Стара Загора, към Апелативния
съд – Пловдив, за 2013 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Ангел Пенчев Иванов, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Ангел Янков Биков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
автотехнически експертизи, съдебен експерт по
технически експертизи, инженер-химик.
Антон Нейков Нейков, Раднево, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Борислав Динков Борисов, Стара Загора,
трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Валентин Димитров Кутев, Казанлък, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Валентина Георгиева Стоянова, Стара Загора,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи, съдебна компютърно-техническа
експертиза
Валентин Данчев Велков, Чирпан, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи,
биометрични криминалистични експертизи.
Георги Господинов Манов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи.
Георги Минчев Танев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Димитър Николов Чувитев, Казанлък, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Ивайло Георгиев Желязков, Гълъбово, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Иван Ганев Танев, Стара Загора, одорологични
експертизи.
Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Илиян Йорданов Узунов, Казанлък, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Илиян Стойчев Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
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Кольо Гьоков Гьоков, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Кръстьо Петров Петров, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, ниво на достъп до класифицирана
информация „Поверително“.
Недко Иванов Баджаков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, биометрични
криминалистични експертизи.
Петко Господинов Петков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, оценка на МПС.
Петко Неделчев Терзиев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Петко Сидеров Петков, с. Мусачево, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Петър Захариев Зарков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи, право.
Пламен Димов Георгиев, Харманли, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Пламен Петров Стоянов, Казанлък, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Светлин Георгиев Стефанов, Стара Загора,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Свилен Христов Якимов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи, биомет рични к римина листични
експертизи.
Стамен Иванов Стойков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, биометрични
криминалистични експертизи.
Стоян Борисов Христов, Стара Загора, трасологични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Тодор Дечев Аргиров, Стара Загора, одорологични експертизи.
Тихомир Иванов Иванов, Чирпан, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
Тошо Храбъров Баирбаканов, Чирпан, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи, съдебно-балистични
експертизи.
Христо Минчев Златев, Казанлък, трасологични експертизи, биометрични криминалистични
експертизи.
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2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора,
УНГ, съдебномедицинска експертиза по писмени
данни, съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве.
Борис Петров Шахов, София, молекулярна
биология, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
Д-р Григор Колев Гочев, Стара Загора, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора,
акушерство и гинекология, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора,
хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Даниела Денчева Котивска, Стара Загора,
обща медицина, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора,
съдебна медицина, обучение по защита на класифицираната информация, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Катя Вълчева Атанасова, Стара Загора,
неврология, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Лена Николаева Новачкова, Стара Загора,
вътрешни болести и професионални заболявания,
експертиза на временна и трайна неработо
способност, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, Стара
Загора, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Мариус Иванов Кирков, с. Кирилово,
неврохирургия, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Мая Иванова Кичева, София, биохимик –
клиничен химик, съдебномедицинска експертиза
на родителски произход, съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек, съдебнобиологични експертизи, ДНК (генетичен анализ)
със съвременно молекулярнобиологични техники.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, биохимик,
микробиолог със специализация „Вирусология“,
съдебномедицинска експертиза на родителски
произход, съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек, съдебно-биологични
експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременни молекулярнобиологични техники.
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Д-р Петко Петров Мечкаров, Стара Загора,
ортопедия и травматология, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Петър Иванов Руев, Стара Загора, УНГ,
онкология, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара
Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска
експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход,
съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Стефан Петров Шишков, Стара Загора,
неврохирургия, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Стоян Иванов Лекушев, Стара Загора,
невролог, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Таньо Неделчев Танев,Стара Загора, дентална медицина, съдебномедицинска експертиза
по писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на
човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
3. Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“
Д-р Антонина Йорданова Калчева, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, психотерапевт, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
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Д-р Валерия Митева Филипова, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Виолета Василева Златанова, Стара Загора,
к линична психология, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Владимир Нейчев Трънов, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Георги Динев Кръстев, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара
Загора, пси х иат ри я, съдебно-пси х иат рична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Донка Стойчева Терзиева, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора,
медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебно-психологични експертизи,
психологическа помощ за деца, преживели малтретиране, неглижирани или домашно насилие,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Екатерина Христова Бирникова-Петкова,
Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Златка Минчева Димитрова, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Иван Георгиев Ников, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Иван Тодоров Димитров, Стара Загора,
психиатър, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Калинка Димова Дребова, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Камели я Филипова Мирчева-Димит рова,
Стара Загора, психология, педагог, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Катя Димитрова Янулова, Стара Загора, педагогика и психология, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
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експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни, достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.
Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора,
клиничен психолог, детски психолог – училищен
и социа лен психолог, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Маргита Николаева Иванова, Стара Загора,
психология, клинична психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Милен Ангелов Минев, Стара Загора, клинична
психология, училищна и социална психология,
съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Доц. д-р Мирослава Петкова Петкова, Стара
Загора, клинична (медицинска) психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Д-р Надя Трендафилова Карбанова, Стара Загора, психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Петя Петрова Илиева, Стара Загора, педагогика и социална педагогика, детска и юношеска
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни, защита правата на подрастващите.
Д-р Радка Ботева Джелебова-Радева, Стара
Загора, пси х иат ри я, съдебно-пси х иат рична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Радка Христова Патричева, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Д-р Тодора Христова Бацева, Раднево, псих иат ри я, съдебно -пси х иат ри чна експер т иза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
Христо Стойчев Колев, Стара Загора, клинична
психология, съдебна психологична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара
Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи, оценка на цели предприятия,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Анна Николова Джанкова, Чирпан, счетоводство, инженер-технолог – технология на животинските хранителни продукти, на консервирането
и общественото хранене, оценка на машини и
съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
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Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, счетоводство и контрол, икономика на кооперациите,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Бялка Златева Касабова, Стара Загора, икономика, дип лом и ран експер т-счет оводи т ел,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Валентина Миткова Пейкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Валерия Желева Димитрова, Раднево, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Веселка Николова Калайджиева, Стара Загора,
икономист счетоводител, одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Весела Пенкова Георгиева, икономист счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Веселин Димитров Димитров, Казанлък,
счетоводство и контрол, експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи, движимо имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза, управленски контрол.
Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Веселина Иванова Желева, Казанлък, икономика и управление на строителството, съдебносчетоводни експертизи.
Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора,
икономика на промишлеността, счетоводство,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Виолета Николаева Наневска, Стара Загора,
икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация ниво „Поверително“, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Геновева Иванова Иванова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, икономист, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Вичев Ангелов, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Георги Димов Котаров, Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини
и съоръжения, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Иванов Иванов, Чирпан, икономика на
промишлеността, банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Господин Димчев Господинов, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Даниела Пенчева Манолова, Казанлък, икономист-статистик, иконометрик, съдебно-счетоводна експертиза.
Дет елина Въ лева Дим и т рова, К аза н л ък,
икономист по МТС, експерт по финансово-счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Димитринка Йорданова Пашова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитър Димов Червенков, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Димитър Димов Димов, Стара Загора, икономист-финансист, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Динка Желязкова К ирова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Динка Стоянова Вълчанова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансовите предприятия, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Динко Иванов Динев, Раднево, счетоводство и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Донка Иванова Стойчева, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, международни счетоводни
стандарти, оценка на машини и съоръжения,
експертиза на недвижими имоти и земеделски
земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Живко Атанасов Тишев, Стара Загора, счетоводна отчетност, икономист, магистър по право,
разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иван Петров Антов, Стара Загора, счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на земеделски земи, оценка на машини
и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
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Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара
Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти,
оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Мънчева Николова, Казанлък, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора,
икономика на търговията, оценка на земеделски
земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Тодорова Бинева, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Илиана Илиева Пенчева, Стара Загора, счетоводство и контрол, право, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Илияна Александрова Асенова, Казанлък, икономист – системорганизатор, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък,
икономика на търговията, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йонко Воев Тонев, Стара Загора, икономист счетоводител, международни счетоводни
стандарти, професионална компетентност за
международен автомобилен превоз на товари,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Йордан Василев Стоянов, Стара Загора, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Калоян Георгиев Димитров, Стара Загора,
счетоводство и контрол, автоексперт-оценител,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
съдебно-стокова експертиза, съдебна автотехническа експертиза.
Кремена Георгиева Тенева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, банково и бюджетно
счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Лидия Желязкова Николова, Стара Загора,
финанси и кредит, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Лоти Бохор Андреева, Стара Загора, икономика на промишлеността, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Миткова Попова, Стара Загора,
финанси и банково дело, застрахователно дело и
осигурително дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Мариана Костадинова Янкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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Мариана Колева Манева, Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мария Бонева Тонева, Раднево, икономист по
промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Венкова Христова, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Господинова Колева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, експерт-счетоводител,
дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Мария Илиева Пенева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.
Мария Минчева Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
инженер по микроелектроника.
Мари я Тодорова Иванова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Миглен Харалампиев Гюров, Стара Загора,
икономика и управление на промишлеността, медиация, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Минка Минева Стоянова, Стара Загора, финанси и кредит, международни счетоводни стандарти,
курс за подготовка на оценители на машини и
съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Минка Минчева Тонева, Стара Загора, икономист – управление и планиране, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по
промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Михаил Димитров Михов, Стара Загора, социално и застрахователно дело, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Нина Янкова Статева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Николай Василев Стефанов, Стара Загора,
счетоводство и контрол, стопански и финансов
контрол, валутен и митнически контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Йорданов Димитров, Казанлък, икономист контрольор, вътрешен одитор на системи
ISO 9001:2000, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, икономист-счетоводител, експерт- счетоводител, оценка
на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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Пенка Мартинова Колева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Пламена Танева Стоянова, Стара Загора, икономист по индустрията, счетоводство и контрол,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Радост Тодорова Василева, Стара Загора,
икономика на промишлеността, счетоводство
и контрол, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти, педагогическа
правоспособност, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Росица Гинчева Четалбашева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
съдебно-счетоводни експертизи.
Росица Канева Колева, Гълъбово, регионално
планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Румен Георгиев Мерджанов, Стара Загора,
икономист по счетоводна и финансовоконтролна
дейност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Руска Нанева Иванова, Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на
недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Светла Илиева Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, машинен инженер, оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи,
експерт по финансови и счетоводни проблеми,
съдебно-счетоводна експертиза.
Светлана Костадинова Петрова, Казанлък,
счетоводство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Севдалина Стоянова Стоянова-Терзиева, Стара
Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Силвия Владимирова Тонева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, данъчен контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Слави Тотев Стратев, Стара Загора, финанси и кредит, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Славка Динева Иванова, Стара Загора, аграрикономист, вътрешен одитор в публичния
сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Снежина Славова Манева, Стара Загора,
икономическа информатика, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Станка Добрева Христова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
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Станислав Колев Стоянов, Стара Загора,
икономика и управление на търговията, съдебностокова експертиза.
Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, финанси,
счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови
експертизи.
Стоян Тодоров Динков, Стара Загора, икономика на индустрията, данъчен контрол, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокови експертизи.
Стратилина Симанова Пеева, Стара Загора,
фирмени финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.
Съби Стоянов Стоянов, Стара Загора, счетоводство и контрол, банки и банково дело, вътрешен
одит в публичния сектор, оценка на машини и
съоръжения, оценка на недвижими имоти, разрешение за достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Събка Димова Стефанова, Стара Загора,
планиране, икономист, оценки на земеделски
земи, експерт-оценител на недвижими имоти,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Таня Иванова Желева, Стара Загора, маркетинг и мениджмънт, публична администрация,
вътрешен одитор в публичния сектор, ниво на
класифицирана информация „Строго секретно“,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Таня Димитрова Славова, Раднево, маркетинг
и планиране, финанси и счетоводство, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Теодора Иванова Иванова, Чирпан, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, банки и банково дело, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Тодор Ганчев Иванов, Стара Загора, стоковед,
съдебно-стокова експертиза.
Цвета Петрова Димитрова, Стара Загора, екология и опазване на околната среда, икономистсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза, съдебно-екологични
експертизи, оценка на стопанско имущество.
Цветелина Симеонова Манг ърова, Стара
Загора, макроикономика и финансов мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. „Съдебна инженерно-техническа експертиза“
Благой Петров Димитров, Стара Загора, машиностроене за хранителната промишленост,
технически надзор за съоръжения под налягане,
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повдигателни съоръжения – кранове, телфери,
газови инсталации – метан, газ, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Васко Иванов Василев, Стара Загора, инженер
по механизация на горското стопанство и горската
промишленост, патентно дело – представител по
индустриална собственост, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Генчо Тенев Гочев, Стара Загора, електроинженер – автоматика и телемеханика, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Георги Михайлов Шишков, Казанлък, елект роин женер, съдебна ин женерно-тех ническа
експертиза, съдебна компютърно-техническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения.
Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора,
механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения,
строителен надзор, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Димитър Денев Димитров, Стара Загора,
електроинженер – ел. снабдяване и обзавеждане,
метрология – измерване количества нефтопродук
ти, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Станков Александров, Стара Загора, електроинженер – ел. централи, ел. мрежи,
ел. подстанции и ел. системи, електротехника,
безопасност и охрана на труда, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженернотехнологична експертиза.
Димитър Стоянов Димитров, Стара Загора,
електроинженер (ел. обзавеждане и автоматизация
на промишлени предприятия), инженер по авиационно оборудване, данъчен и митнически контрол, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора,
електроинженер, метролог, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия.
Иво Костадинов Иванов, Стара Загора, машинни технологии, електроенергетика, счетоводство
и контрол, оценка на машини и съоръжения,
вътрешен одитор на интегрирани системи за
у п равление, съдебна ин женерно -т ех ни ческа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, машинен инженер – хидро- и пневмотехника, оценка
на машини и съоръжения, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка
на машини и съоръжения, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Нено Георгиев Драганов, Казанлък, механична
технология на дървесината, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебно-ботаническа
експертиза.
Николай Христов Козарев, Габрово, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза,
съдебно-стокова експертиза, съдебно-физическа
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експертиза, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи.
Росен Любенов Денков, Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Светослав Филипов Влахов, Стара Загора,
промишлена електроника, съдебна инженернотехническа експертиза.
Станислав Генков Станилов, Стара Загора,
радиолокационна техника, радиоелектроника,
счетоводство, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експерт иза, съдебно-счетоводна експерт иза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Стефан Колев Иванов, Казанлък, инженер по
горско стопанство, машинен инженер по механизация на горското стопанство и дърводобива,
правоспособност за работа със стационарна и
преносима земеделска и горска техника, лицензиран лесовъд, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен
инженер – механично уредостроене, оценка на
машини и съоръжения, съдебно-автотехнически експертизи, съдебни инженерно-технически
експертизи.
Стоянка Стоянова Иванова, Стара Загора,
инженер-технолог – технология на месото, рибата
и яйцата, пълна проектантска правоспособност,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето,
оценка на машини и съоръжения, оценка на цели
предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза.
Христина Иванова Терзиева, Казанлък, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения,
автоексперт-оценител, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
5.2. „Съдебна автотехническа експертиза“
Андрей Тодоров Андреев, Казанлък, машинен
инженер – технология и организация на автомобилния транспорт, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебно-автотехническа експертиза.
Валентин Василев Спасов, Казанлък, електроинженер – електроника ППЕ, оценка на държавно
и общинско имущество, автотехнически експертизи, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност на
движението, автотехнически експертизи, оценка
на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация.
Васил Тодоров Петров, Стара Загора, машинен
инженер – жп транспорт, автомобилен транспорт,
съдебна автотехническа експертиза.
Димитър Тодоров Димитров, Раднево, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност,
методология за експертиза на ПТП, ниво на
класифицирана информация „Служебна тайна“.

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

Ивайло Русев Иванов, Гълъбово, транспорт и
енергетика, автотехнически експертизи, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Иван Дочев Чакъров, Казанлък, машинен инженер, ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Ивелин Динев Бонев, Стара Загора, транспортна техника и технологии, оценка на машини и
съоръжения, съдебна автотехническа експертиза,
съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ивко Пенков Иванов, Варна, технологи я
на металите, ДВГ, фрактодиагностични – автотехнически експертизи; фрактодиагностични – пожаротехнически експертизи; фрактодиагностични – строително-технически експертизи;
фрактодиагностични и металографически – трасологични експертизи, микрографически (графологически) – дефектоскопски експертизи.
Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, инженер
по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Мариана Христова Христова, Стара Загора,
икономист – икономика на транспорта, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи, автоексперт-оценител, брокер на недвижими имоти,
съдебна автотехническа експертиза.
Николай Александров Савов, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство – военен инженер, оценка на МПС, автотехнически
експертизи.
Николай Русев Карабойков, Стара Загора,
машинен инженер – ДВГ, автоексперт-оценител,
оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, застрахователно дело
на МПС.
Ра дос т и на М и т ева Йосифова, К аза н л ък ,
машинен инженер – ДВГ, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза.
Росица Тодорова Цветкова, Казанлък, технология и организация на автомобилния транспорт,
съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза.
Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен
инженер – транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество.
Слави Николаев Николов, Стара Загора, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори
и кари, съдебна автотехническа експертиза.
Проф. Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, автотранспорт, автотехнически експертизи,
разследване на ПТП, теория на автомобила и
МПС, физикомеханични експертизи, механика
и механични технологии.
Тихомир Александров Александров, Стара
Загора, машинен инженер – технология и управление на транспорта, съдебно-технически
експертизи, съдебни автотехнически експертизи.
Тодорка Цанева Петкова, с. Богомилово, транспорт и енергетика – ремонт и експлоатация на
автотранспортна техника, автоексперт-оценител,
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, криминалистични аспекти при
разкриване на ПТП, застраховане, автомобилно
застраховане и застрахователни измами.
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Христо Ганчев Христов, Казанлък, машинен
инженер, инженер по експлоатация и ремонт
на БТТ, ДВГ, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна автотехническа експертиза.
Христо Георгиев Влашков, Стара Загора,
технология и управление на транспорта, съдебна
автотехническа експертиза.
5.3. „Съдебна компютърно-техническа експертиза“
Иван Валентинов Вълчев, Стара Загора, комуникационна техника и технологии, компютърна
техника, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
5.4. „Съдебна строително-техническа експертиза“
Антон Димитров Тонев, Пловдив, промишлено
и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа
експертиза.
Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа
експертиза.
Величка Маринова Монева, Стара Загора,
техник по геодезия и картография, съдебни строително-технически експертизи.
Весела Петкова Близнакова, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност,
строително-технически експертизи.
Веска Димова Узунова-Кирова, Стара Загора,
строителен инженер, промишлено и гражданско
строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия и
картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия,
дейности по кадастъра, съдебна строително-техническа експертиза.
Генка Андонова Крушева, Чирпан, техник по
геодезия и картография, съдебна строителнотехническа експертиза.
Господин Стайков Тотев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на земеделски земи,
съдебна строително-техническа експертиза.
Груда Христова Илиева, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на
земеделски земи, съдебна строително-техническа
експертиза.
Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа
експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за
експертиза на ПТП.
Димитринка Трифонова Денева, Казанлък,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Ненов Орозов, Казанлък, геодезия
и картография, правоспособност и дейности по
кадастър, пълна проектантска правоспособност,
съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.
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Димо Кирев Димов, Стара Загора, хидротехническо строителство, оценка на машини
и съоръжения, съдебна строително-техническа
експертиза.
Динко Георгиев Господинов, Стара Загора,
строителен инженер по ПГС – технология на
строителството, съдебна строително-техническа
експертиза.
Добромир Недялков Дерменджиев, Стара
Загора, строителен инженер по водоснабдяване
и канализация, оценка на недвижими имоти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Донка Пеева Тачева, Стара Загора, строителен
техник, оценка на недвижими имоти, оценка на
земеделски земи, съдебна строително-техническа
експертиза.
Дончо Милев Дончев, Казанлък, техник по
геодезия и картография, оценка на недвижими
имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Евгения Петкова Панова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
цели предприятия, съдебна строително-техническа
експертиза, оценка на търговски предприятия и
вземания.
Живка Колева Кондева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Иван Видев Минчев, Стара Загора, техник
по геодезия и картография, съдебна строителнотехническа експертиза.
Иван Сотиров Иванов, Стара Загора, строителен инженер по водоснабдяване и канализация,
съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.
Илия Тодоров Пандев, с. Горно Сахране, строителен инженер по водоснабдяване и канализация,
съдебна строително-техническа експертиза.
Камен Данчев Йорданов, Стара Загора, техник
по геодезия, строителство и картография, съдебна
строително-техническа експертиза.
Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник
по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна
строително-техническа експертиза.
Мария Вълева Генова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Манолова Струнджева, Стара Загора, строителен инженер по хидромелиоративно
строителство, съдебни строително-технически
експертизи, оценка на недвижими имоти.
Мария Михайлова Пашалова, Казанлък, геодезия и картография, оценка на земеделски земи,
опазване на околната среда, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.
Милена Стойчева Димитрова, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, геодезия
и картография, съдебни строително-технически
експертизи.
Надка Цанова Пиперова, Стара Загора, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа
експертиза.
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Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно
строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, строителен
надзор и инвеститорски контрол.
Пенка Пеева Русинова, Казанлък, промишлено
и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, съдебна строителнотехническа експертиза.
Арх. Петър Филипов Влахов, Стара Загора,
архитект у ра, съдебна ин женерно-техническа
експертиза и съдебна строително-техническа
експертиза.
Райна Георгиева Русева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Стела Кирилова Бонева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, оценка на цели предприятия,
икономика на строителството, съдебна строително-техническа експертиза.
Стефан Минчев Костадинов, Стара Загора,
техник по строителство и архитектура, съдебна
строително-техническа експертиза.
Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора,
строителен инженер – технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на
цели предприятия, съдебна строително-техническа
експертиза.
Стоян Христов Георгиев, Казанлък, хидротехническо строителство, оценка на недвижими
имоти, пълна проектантска правоспособност,
съдебна строително-техническа експертиза.
Стоянка Йорданова Манолчева-Николова,
Стара Загора, пътно строителство, оценка на
цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза,
оценка на търговски предприятия и вземания.
Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти,
дейности по кадастъра, пълна проектантска
правоспособност, съдебна строително-техническа
експертиза.
Тодорка Димитрова Маринова, Казанлък,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
пълна проектантска правоспособност, съдебна
строително-техническа експертиза.
Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка
на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
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5.5. „Съдебна пожаротехническа експертиза“
Петко Вълков Белчев, Стара Загора, пожарна
и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Красимир Василев Бойчев, Казанлък, пожарна
и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Красимир Веселинов Георгиев, Стара Загора,
пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Лазарин Недев Ранчев, Стара Загора, пожарна
и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Огнян Златев Паунов, Казанлък, пожарна и
аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа
експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.4. „Съдебно-ентомологична експертиза“
Диана Джанкова Славова, Стара Загора,
биолог – ен томолог, съдебно-ен томологи чна
експертиза, съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. „Съдебно-химическа експертиза“
Йордан Койчев Йорданов, Стара Загора, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза, съдебно-физическа експертиза.
Руен Петров Павлов, Стара Загора, химия,
съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимична експертиза.
Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара
Загора, инженер-химик, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето и
технологията на пластмасите, съдебно-химическа
експертиза, съдебна физико-химическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Цветелина Танева Танева, Стара Загора,
химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна
физико-химична експертиза, съдебно-физическа
експертиза.
7.2. „Съдебно-физическа експертиза“
Жеко Христов Едрев, Казанлък, физика,
екология, съдебно-физическа експертиза, съдебно-екологична експертиза, екологичен контрол
в областта на ядрената и атомната физика – радиоактивност, вредни йонизиращи и нейонизиращи лъчения, гама-спектрометрични анализи за
съдържание на радиоактивни елементи, шума,
екологични оценки, оценки за въздействие върху
околната среда, комплексно предотвратяване и
контрол на замърсяването, комплексни разрешителни, екологичен риск, изготвяне на екологични оценки и оценки за въздействието върху
околната среда.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. „Съдебна ветеринарномедицинска експертиза“
Доц. д-р Атанас Тодоров Стоянов, Стара Загора,
ветеринарна медицина, кандидат на ветеринарномедицинските науки, ветеринарномедицинско
законодателство, съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
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Георги Димитров Бързев, Стара Загора, зоо
инженер (оценки на коне и селскостопанско
имущество), съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Димитър Любомиров Костов, Стара Загора,
ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Елена Николова Сиракова-Ганчева, Стара
Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Петко Танев Карушков, Стара Загора, зооинженер, планиране и евроинтеграция, оценка на
стопанско имущество, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Росица Колева Раевска, Казанлък, зооинженер, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
8.2. „Съдебна агротехническа експертиза“
Ангел Иванов Пройков, Стара Загора, инженер-агроном, съдебна агротехническа експертиза.
Антонина Иванова Пройкова-Пещерска, Стара
Загора, инженер-агроном, полевъдство, оценител
на земеделски земи, педагог, регионално планиране, съдебни агротехнически експертизи.
Ст.н.с.к.н. Васил Николов Базитов, Стара
Загора, агроном-растениевъд, оценка на частни
земи, гори и имущество в България, на земеделски
земи и трайни насаждения, съдебна агротехническа експертиза.
Иван Стоилов Митров, Стара Загора, инженер-агроном, еколог, растителна защита, съдебни
агротехнически експертизи.
Маргарита Желязкова Тенева, Стара Загора,
инженер-агроном, оценка на недвижими имоти,
оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.
Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък,
агроном – лозаро-градинар, съдебна агротехническа експертиза.
Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък,
агроном – лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.
Цочо Колев Лалев, Чирпан, агрономство,
растениевъдство, фитопатология, съдебна агротехническа експертиза, съдебно-ентомологична
експертиза.
10. Други съдебни експертизи
Върбан Желязков Колев, Стара Загора, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуална и
индустриална собственост и други фактически
отношения, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения, оценка на недвижими имоти, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценка
на финансови активи и финансови институции.
Иванка Станева Господинова, Раднево, финанси, експертни оценки за остойностяване на
леки автомобили и калкулация на щети, оценка
на стопанско имущество.
Любомир Тонев Пировски, Стара Загора,
фармация, оценка на оборотни и дълготрайни
активи, фармакология, биотехнология, технология
на лекарствата и билките.
Милена Петкова Андонова, Чирпан, специална
педагогика, детска педагогика, мениджмънт на
социални и педагогически организации.
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Пенка Недева Бойчева, Стара Загора, педагогика и психология, защита правата на подрастващите.
Пепа Желева Пеева, Стара Загора, икономистзастраховател, оценка на стопанско имущество,
калкулиране на щети по МПС.
Стойка Иванова Стоева-Димова, Стара Загора,
инженер-химик, безопасност на труда.
Стойка Иванова Стоева-Димова, Стара Загора,
инженер-химик, безопасност на труда.
Тихомир Митев Трифонов, Стара Загора,
инженерна геоекология, екология, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност и
охрана на труда в областта на енергетиката и
строителството.
Цветанка Георгиева Стоянова, Стара Загора,
техник по строителство и архитектура, оценка
на стопанско имущество.
1611
12. – 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 съд – Хасково, и Административния
съд – Хасково, към Апелативния съд – Пловдив,
за 2013 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Валентин Маринов Мишков – Хасково – физико-химични, дактилоскопни, трасологически,
балистически, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Тодор Славчев Тодоров – Димитровград – експерт-криминалист, графически, дактилоскопни,
трасологически, балистически, техническо изследване на документи.
Христо Славчев К и рчев – Хасково – техническо изследване на документи, почеркови,
трасологични и балистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Христо Димитров Еленски – Хасково – съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – Харманли – лекар – ординатор, специалност „Хирургия“.
Д-р М и ха и л Кру мов И кономов – Хаско во – нервни болести и трудово-лекарска експертиза на нервните заболявания.
Мая Иванова Кичева – София – д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация „Биохимия – ензимен
анализ, хроматографски и електрофоретични
тех ник и за раздел яне на белт ъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – София – специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – София – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Микробиология“.
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3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Йордан Павлов Михайлов – Хасково – психиатър.
Гергана Веселинова Мургова-Георгиева – Харманли – специалност психология.
С т е фк а А н г е лов а Дой кова – Д и м и т р овград – експерт по психиатрично-психологични
експертизи.
Валентина Иванова Панагонова-Тянкова – Хасково – специалист по психиатрия.
Мария Стоянова Кирева – Хасково – психолог-консултант.
4. Клас „Съдебно-икономическа експертиза“
Елмон Жирай Дайлерян – Хасково – икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт- оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – Хасково – счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева – Хасково – съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева – Хасково – счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова – Хасково – счетоводител.
Коста динка Георгиева Ненова – Харманли – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
К а л и н к а Господ и нова И ва нова – Х аско во – икономист-счетоводител.
Мими Делчева Иванова – Димитровград – експерт по съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира К ирилова Иванова – Харманли – експерт по съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Райчева Крайчева – Харманли – специалист „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“.
Елеонора Данаилова Пенчева – Хасково – икономист-счетоводител.
К а л и н А лекс а н д р ов Н а й денов – Х ас ко во – счетоводни и общоикономически експертизи.
Димитър Методиев Топалов – Хасково – финансово-счетоводни експертизи.
Красимир Димов Грозев – Свиленград – експерт по съдебно-счетоводни, финансово-ценови и
автотехнически експертизи, съдебно-митнически
експертизи, експерт-оценител на машини, съоръжения, активи.
Дарина Димова Димова – Хасково – финансово-счетоводни експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски
извор, област Хасково – съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов – Хасково – магистър по счетоводство и контрол, професионална
квалификация „съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград – икономист-счетоводител, спец. банки и банково дело,
експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, експерт-оценител на
недвижими имоти и строителство, съдебно сто-
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кови експертизи, съдебно-финансови експертизи,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефания Добрева Иванова – Харманли – икономист, оценка на държавни предприятия.
Златка Николова Митева – Хасково – икономист-счетоводител.
Петьо Косев Иванов – Димитровград – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Е лен а А т а н а с ов а В ъ л чев а – Д и м и т р ов град – специалист ТРЗ.
Таня Иванова Зъмбарова – Хасково – специалист ТРЗ.
Любомир Цветков Йотов – София – икономист, специалност „Международни икономически отношения“, експерт по дела в областта
на митническата и външнотърговската дейност,
митнически режим и процедури, митнически и
валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебносчетоводни експертизи.
Красимира Тенева Тонева – Харманли – специалност по организация на производството и
управление в промишлеността и международни
счетоводни стандарти.
Славя на Хрис т озова Господ и нова – Хар манли – финансово-икономическа и стокова
експертиза.
Иванка Колева Вълкова – Димитровград – експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Маринка Василева Каврак ирова – Хасково – оценител на машини и съоръжения.
Мариа на Д и мова А н г елова – Д и м и т ровград – експерт по съдебно-счетоводни и финансови експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и др. активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Петър Танев Ценов – Димитровград – оценител на машини и съоръжения.
Стоянка Михайлова Славова – Хасково – оценител на земеделски земи и подобрения върху
тях, ТРЗ.
Нина Иванова Вълкова – Хасково – експерт
по цени на оборотни материални активи.
Иванка Борисова Христова – Хасково – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Злат ка Атанасова Христова – Дими т ровград – експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Владимир Георгиев Матеев – Хасково – инженер по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска – Хасково – специалист по банково дело, финанси, застраховане,
счетоводна дейност и финансов контрол.
Димо Иванов Бояджиев – Димитровград – съдебно-счетоводни и стокови експертизи.
Георги Костов Митрев – Хасково – съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пламен Димитров Гаджев – Хасково – аграр
икономист.
Петър Ангелов Венков – Хасково – машинен
инженер, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
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търговски дружества, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Шинко Георгиев Забунов – Хасково – икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт
по цени и ценообразуване (оценки на движими
и недвижими ДМА, включително земи, терени
и сгради).
Радина Николова Мазгалова – Хасково – специалност „Финанси“, квалификация „Банкер“.
Миглена Велинова Велинова – Хасково – икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов – Хармани – оценка на
стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Елена Иванова Мандиева – Свиленград – икономист, деклариране и тарифиране на стоки.
Миглена Евгениева Атанасова – Димитровград – съдебно-счетоводен експерт.
Виолета Ангелова Динкова – Хасково – финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Величка Иванова Тодорова – Хасково – икономика и организация на материално-техническото
снабдяване, нормиране и ефективно използване
на материалите.
Светослава Николова Стоянова – Хаско во – магистър по международни икономически
отношения, аграрна икономика.
Ин ж. Дими т ринка Вла дими рова Ник лина – Хасково – оценител на недвижими имоти.
Маргарита Димитрова Янева – Хасково – икономист-счетоводител.
Иван Иванов Георгиев – Хасково – икономист-счетоводител.
Милена Георгиева Тодорова – Хасково – икономист по транспорта.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Петър Ангелов Венков – Хасково – машинен
инженер, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Ми хаил А нгелов Ха д ж иангелов – Хасково – машинен инженер – електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и
съоръжения.
Христо Асенов Араклиев – Хасково – специалност – съобщителна и осигурителна техника и
системи, квалификация – измерване в кабелни
линии и съоръжения, селищни и магистрални
кабелни линии, трафикът в съобщителните системи, обследване на енергийната ефективност на
сгради и сертифициране на сгради.
Антони Иванов Тодоров – Харманли – инженер по механизация на горското стопанство,
горската промишленост и дърводобива.
Петко Стоянов Петров – Хасково – машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково – двигатели с вътрешно горене.
Христо Генов Русев – Хасково – специалист
„двигатели с вътрешно горене“, автотехнически
и оценителни експертизи.
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Станимир Костов Петров – Харманли – двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Василка Ангелова Димова – Хасково – архитект, оценител на инвестиционни проекти.
Никола Тодев Делчев – Хасково – инженергеодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова – Хасково – строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова – Хасково – строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева – Хасково – строителен инженер по транспортно строителство,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева – Хасково – инженер
по геодезия, картография и фотограметрия, оценител на недвижими имоти, правоспособно лице
по кадастъра.
Христо Петров Стоев – Хасково – строителен
техник и геодезист, оценител на недвижими имоти.
Екатерина А лександрова Стоева – Хасково – инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими
имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов – Харманли – строителнотехнически и оценъчни експертизи.
Димитрия Минкова Желева – Хасково – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград – машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Мари яна Христова Иванова – Димит ровград – оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград – оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Недялко Атанасов Апостолов – Хасково – инженерно-технически експертизи.
Грозю Иванов Митев – Хасково – автоекспертизи и оценки.
Василка Стоева Лозева – Харманли – строителен инженер по промишлено строителство,
оценка на недвижими имоти.
Еми ли я Дим и т рова Пенева – Дим и т ровград – архитект, проектант.
Любомир Щерев Милушев – Хасково – експлоатация на автотранспортна техника.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград – инженерно-технически експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова – Хасково – строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково – икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство,
оценка на недвижими имоти.
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Златка Василева Игнатова – Хасково – инженер по електроника и автоматика, оценка на
машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
Димитър Иванов Иванов – гр. Любимец – съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна
автотехническа експертиза, машинен инженер,
специалност „Хидравлична и пневматична техника“, механик осигурителна техника.
Инж. Петър Христов Колев – Хасково – машинен инженер, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна автотехническа експертиза.
И н ж . А н т о н Д и м и т р о в То н е в – П л о в див – строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Недялко Христозов Иванов – Харманли – преподавател-инструктор.
Ин ж. Дими т ринка Вла дими рова Ник лина – Хасково – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Иван Григоров Петрунов – Хасково – магистър по счетоводство и контрол, професионална
квалификация „съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, лицензиран оценител на търговски предприятия
и вземания.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева – София – д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация „Биохимия – ензимен
анализ, хроматографски и електрофоретични
техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“,
молекулярна биология – ДНК и РНК анализ
чрез PCR.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Делчо Петров Дойков – Харманли – ветеринарен техник.
Стефан Любенов Вангелов – Хасково – агроном, оценител на земеделски земи.
Васил Петров Петров – Харманли – агрономполевъд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Валентина Димитрова Димитрова – Харманли – златар, външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване
на изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба
на изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни от местно производство и внос.
Мая Иванова Кичева – София – д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация „Биохимия – ензимен
анализ, хроматографски и електрофоретични
техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“,
молекулярна биология – ДНК и РНК анализ
чрез PCR.
Петко Генчев Колев – Хасково – минен техник, проектант на взривни работи втора степен.
1616
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1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че e издадена
Заповед № РС-7 от 14.02.2013 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-40 от 05.08.2010 г.
за обект: „Оросителна система на сгуроотвал
Искрица – събиране на дренажните води от
сгуроотвала и отвеждане до СШ в площадката
на помпената станция“, намиращ се в поземлен
имот № 47603.302.526 в землището на с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора,
със „Събиране на дренажните води от сгуроотвал
„Искрица“ и отвеждане до събирателна шахта на
площадката на помпена станция“. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед подлежи на
обжалване пред Административния съд – Стара
Загора, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
1621
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че е издадено
Разрешение за строеж № РС-08 от 15.02.2013 г.
на „Булгартрансгаз“ – ЕА Д, за обект: „Газопровод Русе – Гюргево (междусистемна връзка
България – Румъния), която ще бъде изградена
на територията на Република България“, област
Русе, община Русе, в землищата на гр. Русе, с.
Николово и гр. Мартен, с поетапно изграждане,
както следва: IV етап: „Преход под р. Дунав“, в
землището на гр. Мартен, община Русе, област
Русе, с разпореждане за предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите
лица пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародване му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ, а по отношение на чл. 60 АПК – в
3-дневен срок от съобщаването му.
1622
28. – Министърът на регионалното развитие и благоустройство съобщава, че е издадена
Заповед № РС-6 от 12.02.2013 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-47 от 17.09.2011 г.
(ДВ, бр. 73 от 2011 г.) на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект: А2 АМ Хемус СОП – пътен
възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460, в обхвата
на подробния устройствен план – парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД-02-14-1777 от
30.08.2011 г., за: 1. изграждане на насип над водно
препятствие от км 2+000 до км 2+180; 2. препроектиране на надлез на км 1+990, попадащ във
водно препятствие – нов км 1+965.86, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 от
Административнопроцесуалния кодек (АПК). На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
1857
5. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 194а, ал.1 от Закона за съдебната власт обявява
свободните бройки за административни ръководители в органите на съдебната власт, както
следва: 1.1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пловдив – вакантна;
1.2. Административен ръководител – председател
на Районен съд – Сандански – вакантна; 1.3.
А дминист ративен ръководител – апелативен
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прокурор на Апелативна специализирана прок у рат у ра – вакан т на; 1.4. А дм инист рат ивен
ръководител – окръжен прокурор на Окръжна
прокуратура – Благоевград – вакантна; 1.5. Административен ръководител – окръжен прокурор на
Окръжна прокуратура – Шумен – вакантна.; 1.6.
Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – София – вакантна;
1.7. А дминистративен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Тополов
град – вакантна. В 14-дневен срок от датата на
обнародване на свободната длъжност в „Държавен
вестник“ кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 36,
ал. 1 от Правилата относно реда за провеждане
на конкурсите и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт), че
желаят да участват в избора за административен
ръководител на съответния орган на съдебната
власт. Към заявлението се прилагат и документите по чл. 181, ал. 3 от Закона за съдебната власт
заедно с концепция за работата на кандидата
като административен ръководител.
1615
64. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 17/2012 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Елизабет Карник Хайрабедян – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 6 месеца.
1446
64а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 156/2012 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Светлана Николова Праматарова – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 3 месеца.
1447
25. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 8 от 7.02.2013 г., издадено от директора на ТД на НАП – Велико Търново, възлага
на „Ан и Ан 2009“ – ЕООД, с ЕИК 200698436, със
седалище и адрес на управление: с. Згориград, община Враца, ул. Георги Димитров 13, с управител
и представляващ Антоанета Николайчева Николова: сграда с идентификатор № 12259.1012.301.4
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Враца, одобрени със Заповед № РД-18-43 от
16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК
във Враца с адрес: ул. Братя Миладинови 7, със
застроена площ 55 кв. м, съгласно скица № 1288
от 10.03.2011 г., разположена в поземлен имот с
идентификатор № 12259.1012.301, с предназначение на сградата: сграда за търговия, при съседи
12259.1012.301.3, 12259.1012.301.1, 12259.1012.301.163,
заедно с правото на строеж върху мястото, представляващо поземлен имот с идентификатор
№ 12259.1012.301, по документи УПИ І от кв.
91А, ж.к. Металург, по плана на гр. Враца, а по
документи: сграда, представляваща „Офис за
туристически услуги“ във Враца, ж.к. Металург,
ул. Братя Миладинови, УПИ І от кв. 91А, построена върху общински терен № 2, на един етаж, с

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РЗП 52 кв. м, заедно с правото на строеж върху
мястото, плосък покрив, окачан таван от гипскартон, под – теракота, стени – шпакловка, дограма – алуминиева, наличие на канализация, ел.
инсталация, в близост до централна пътна мрежа,
за сумата 20 450 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
чрез службата по вписванията.
1629
241. – Националната художествена академия
обявява конкурс за доцент по 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (Комбинато-
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рика, цветознание и композиция) за нуждите на
катедра „Дизайн за детската среда“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки: Учебно-методичен отдел,
тел. 02/988-17-02.
1830
4. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява следния конкурс за приемане
на редовни и задочни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2012 – 2013 г. в съответствие
с Решение № 375 от 11.05.2012 г. на Министерския съвет:

(брой)
№

Шифър

1

Докторска програма

2

3

Образователна и научна степен „доктор“
редовно

задочно

4

5

Факултет по математика и информатика
1

4.5.

Математика (Математически анализ)

1

2

4.5.

Математика (Изчислителна математика)

1

3

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

1

4

4.5.

Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

1

5

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката в икономиката)

1

6

4.5.

Математика (Частни диференциални уравнения)

1

7

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Бази от
данни)

1

1

8

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Изкуствен интелект)

1

1

9

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Разпределени системи)

1

10

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Компютърни мрежи)

2

11

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Системи
за електронно управление)

1

12

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи)

2

13

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерно инженерство)

2

Общо

16

Физически факултет
14

4.1.

Физически науки (Физика на атомите и молекулите)

1

15

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

1

16

4.1.

Физически науки (Структура, механични и термични свойства
на кондензираната материя)

1

17

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

1

18

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

2
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3

4

Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)

1

Общо

5

6

Химически факултет
20

4.2.

Химически науки (Теоретична химия)

1

21

4.2.

Химически науки (Органична химия)

1

22

4.2.

Химически науки (Химия на високомолекулните съединения)

1

23

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

Общо

4

Биологически факултет
24

4.3.

Биологически науки (Зоология – Зоология на безгръбначните
животни)

1

25

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека –
Физиология на възбудимите клетки)

1

26

4.3.

Биологически науки (Ботаника. Алгология)

1

Общо

3

Геолого-географски факултет
27

4.4.

Науки за земята (Физическа география и
ландшафтознание)

28

4.4.

Науки за земята (Хидрология)

29

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална
география – Регионално развитие и екологична
политика)

30

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Проблеми на регионалната организация на селските райони)

31

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална
география – Развитие на географската
идентичност на рурализма в България)

Общо

1
1

1
1

1
1

2

4

Стопански факултет
32

3.8.

Икономика (Икономика и управление по отрасли –
Селско стопанство)

1

33

3.8.

Икономика (Икономика и управление по отрасли –
Публичен сектор)

1

34

3.8.

Икономика (Икономика и управление по отрасли – Енергетика, инфраструкутра, публични услуги)

1

35

3.8.

Икономика (Икономика и управление по отрасли – Туризъм)

1

36

3.8.

Икономика (Приложение на изчислителната
техника в икономиката)

37

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

38

3.8.

Икономика (Политическа икономия)

Общо

1
1
1
3

4

Богословски факултет
39

2.4.

Религия и Теология (Свещено Писание на
Стария Завет)

1

БРОЙ 21
1

ДЪРЖАВЕН

2

ВЕСТНИК

3

С Т Р. 9 5
4

40

2.4.

Религия и Теология (Християнска философия)

41

2.4.

Религия и Теология (Психология на религията)

1

42

2.4.

Религия и Теология (Катехетика)

1

43

2.4.

Религия и Теология (Църковно право)

44

2.4.

Религия и Теология (Църковна археология)

45

2.4.

Религия и Теология (Литургика)

Общо

5
1

1
1

1

1
1

3

6

Философски факултет
46

2.3.

Философия (Социална философия)

1

47

2.3.

Философия (Въведение във философията)

1

48

2.3.

Философия (Философия на историята)

1

49

2.3.

Философия (Антична философия)

1

50

2.3.

Философия (Етика)

1

51

2.3.

Философия (Етика – социални изследвания на пола)

1

52

2.3.

Философия (Философия с преподаване на английски език)

1

1

53

3.2.

Психология (Диференциална психология – обучение на английски език)

1

2

54

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография)

1

55

2.3.

Философия (Реторика във виртуалната среда)

1

56

2.3.

Философия (Невербална комуникация в реториката)

1

Общо

11

3

Исторически факултет
57

2.2.

История и археология (Съвременна балканска история – Социална история)

1

58

2.2.

История и археология (Археология – Консервация и реставрация)

1

59

2.2.

История и археология (Археология – Тракийска
археология – Късножелязна епоха)

1

60

2.2.

История и археология (Археология – Музеология)

1

61

2.2.

История и археология (Съвременна българска история)

Общо

1
3

Факултет по класически и нови филологии
62

2.1.

Филология (Немскоезична литература)

1

63

2.1.

Филология (Теория и практика на превод – немски език)

1

Общо

2

Факултет по славянски филологии
64

2.1.

Филология (Съвременна българска литература – ХХ век)

1

65

2.1.

Филология (Български език – История на българския книжовен език)

1

66

2.1.

Филология (Българска литература – Старобългарска литература)

1

2
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67

2.1.

Филология (Славянски езици
лексикология)

– Руски език: историческа

1

68

2.1.

Филология (Руска литература и литература на народите на
ОНД – Руска литература на ХIХ век)

1

69

2.1.

Филология (Руска литература и литература на народите на
ОНД – Руска литература на ХХ век)

1

70

2.1.

Филология (Науката в художествената литература – с френски
и/или английски език)

1

71

2.1.

Филология (Славянски езици – сръбски и хърватски език)

1

Общо

5

8

Факултет по журналистика и масова комуникация
72

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Електронни медии)

1

73

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Книгоиздаване ХХІ век)

1

74

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Масово книгоиздаване)

1

75

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медии и социална промяна)

1

76

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Онлайн журналистика)

2

77

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Спортна журналистика)

1

78

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Съвременна българска журналистика)

1

79

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Телевизия)

1

Общо

9

Юридически факултет
80

3.6.

Право (Международно частно право)

1

81

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

3

82

3.6.

Право (Наказателно право – Криминология)

1

83

3.6.

Право (Наказателен процес – Наказателно изпълнително
право)

1

84

3.6.

Право (Обща теория на правото)

1

Общо

7

Факултет по начална и предучилищна педагогика
85

1.2.

Педагогика (Социална педагогика)

86

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Логопедия)

87

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Слухово-речева рехабилитация)

88

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на
обучението по музика)

1
1
1
1

Общо

2

2

Общо

79

23
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От 01.03.2013 г. до 30.04.2013 г. кандидатите
подават следните документи до ректора на СУ
„Св. Климент Охридски“: 1. заявление по образец;
2. автобиография; 3. ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; завършилите при степенна структура на обучение
представят копия на дипломите за завършени
образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 4.
документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (30 лв. за
първи изпит по специалност и 30 лв. по западен
език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св.
Климент Охридски“ (ректорат – северно крило)
или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент
Охридски“: Българска народна банка – Централно
управление, Банкова сметка: BG52 BNBG 9661
3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр:
СУ „Св. Климент Охридски“, вносител: кандидатдокторантът. Задължителната информация, която
трябва да съдържа банковият документ, е: трите
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета,
към който е обявена докторантурата, и кандидат-докторантската такса. Таксата се внася във
всеки клон на банка по избор! Всички документи
се представят приложени в папка! Документи се
приемат в 214 кабинет, ректорат – северно крило,
тел.: 8462185, 9308445.
1545
53. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение
№ 375 на Министерския съвет от 11 май 2012 г.
и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява
допълнителен прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2012 – 2013 г., както следва:
Шифър

1
4.4.

Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

редовно

задочно

3

4

1

-

Подземен добив на полезни
изкопаеми

-

2

Открит и подводен добив на
полезни изкопаеми

1

-

Маркшайдерство

1

-

Минно строителство

1

1

Минна аерология

1

-

Тех н и к а на безопаснос т та
на труда и противопожарна
техника (по отрасли)

1

-

2
Науки за земята
Методи и техника на геоложките изследвания

5.8.

ОНС ДОКТОР

Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми

ВЕСТНИК
1

5.2.

С Т Р. 9 7
2

3

4

Обогатяване и рециклиране
на суровини

-

1

Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

-

2

Автоматизация на производството (по отрасли)

1

1

Общо: 14

7

7

Електротехника, електроника
и автоматика

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван
Рилски“, сектор „Следдипломна квалификация“,
блок 3, ет. 2, стая 5, тел. 80-60-209, Зоя Велева.
1415
8. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професор по професионално
направление 5.2 Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електрически апарати“,
към катедра „Електрически апарати“ – ЕФ; доценти по: професионално направление 5.1 Машинно
инженерство, специалност „Материалознание и
технология на машиностроителните материали“ – един, към катедра „Материалознание и технология на материалите“ – МТФ; професионално
направление 5.3 Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Компютърни системи,
комплекси и мрежи“ – един, към катедра „Компютърни системи“ – ФКСУ; главни асистенти
по: професионално направление 5.4 Енергетика,
специалност „Енергопреобразуващи технологии и
системи“ – един, към катедра „Топлоенергетика
и ядрена енергетика“ – ЕМФ; професионално
направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и
авиация, специалност „Строителна механика
и съпротивление на материалите“ – един, към
катедра „Съпротивление на материалите“ – ТФ;
професионално направление 3.7 Администрация
и управление, специалност „Конституционно
право“ – един, към катедра „Правни и хуманитарни науки“ – СФ, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Техническия университет – София, в
съответните факултетни канцеларии: ЕФ – каб.
12222, тел. 965 23 70; МТФ – каб. 3230, тел. 965 22
82; ФКСУ – каб. 1443а, тел. 965 25 13; ЕМФ – каб.
2344, тел. 965 32 90; ТФ – каб. 9108, тел. 965 25
62; СФ – каб. 3235, тел. 965 37 04.
1431
9. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурс за Факултета по електроника и
автоматика в Пловдив за доцент висше училище
в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научна специалност
„Компютърни системи, комплекси и мрежи“ за
нуждите на катедра „Компютърни системи и
технологии“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – във Филиала
на Технически университет – София, в Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
1815
20. – Университетът за национално и световно стопанство, София, обявява конкурси за
главни асистенти в професионално направление
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4.5 Математика – двама, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в дирекция „Наука“, сектор „Научни съвети
и конкурси“ при УНСС – София, кабинет 2038,
тел. 81-95-390.
1801
112. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за главен асистент за нуждите на ИНИОД
в професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки, научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“, със срок
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел.
за справки: 970-85-83.
1708
984. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за академична длъжност
професор към катедра „Дендрология“ във факултет „Горско стопанство“, област на висшето
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина; професионално направление 6.5. Горско
стопанство; по дисциплината „Ботаника“ със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
1709
235. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, обявява следните
конкурси за: професор – един в област на висше
образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3 „Фармация“, научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична
регулация“, за нуждите на катедра „Организация
и икономика на фармацията“; доценти – един в
област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“, професионално направление 7.3 „Фармация“, научна специалност „Фармакоикономика
и фармацевтична регулация“ (за преподаването
по Висша математика), за нуждите на катедра
„Организация и икономика на фармацията“; един
в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3
„Фармация“, научна специалност „Фармацевтична
химия“, за нуждите на катедра „Фармацевтична
химия“; един в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3 „Фармация“, научна специалност
„Технология на лекарствените форми и биофармация“, за нуждите на катедра „Технология на
лекарствените средства и биофармация“; двама
в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3
„Фармация“, научна специалност „Фармакогнозия
и фитохимия“, за нуждите на катедра „Фармакогнозия“; главен асистент – един в област на
висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“,
професионално направление 7.3 „Фармация“, научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия“,
за нуждите на катедра „Фармакогнозия“, всички
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния
факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая 125. За
справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
1710
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70. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академичните
длъжности: доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки;
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата (Социология – социология на неравенствата) със срок 3
месеца; главни асистенти по: област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.3.
Биологически науки (Екология и опазване на
екосистемите) – един, със срок 3 месеца; област
на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.2. Педагогика
(Специална педагогика) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая
120, тел. 032/261 408.
1583
59. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за доценти по:
5. Технически науки 5.12. Хранителни технологии
(Технология на продуктите за обществено хранене) – един, 5. Технически науки 5.12. Хранителни технологии (Системи за централизирано
кулинарно производство) – един, 3. Социални,
стопански и правни науки 3.9. Туризъм (Въведение в туризма и Управление на качеството в
храненето и туризма) – един; главен асистент по
4. Природни науки, математика и информатика
4.2. Химически науки (Органична химия), всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи в университета, Пловдив,
бул. Марица 26, тел. 603 603, до 7 работни дни
след изтичане на срока на обявлението в „Държавен вестник“.
1779
62. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за професори: област на висшето образование 5 Технически науки, професионално
направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия (Проектиране, строителство и поддържане
на железни пътища и съоръжения) – един; област
на висшето образование 5 Технически науки,
професионално направление 5.1 Машинно инженерство (Подемно-транспортни машини) – един;
доцент, област на висшето образование 3 Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.8 Икономика (Икономически
анализ на транспортното предприятие), всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ
„Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158,
тел. 9709-209.
1414
73. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за професор в
професионално направление 3.7. Администрация
и управление (Стратегическо управление на
науката, технологиите и иновациите) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – в Ботевград,
ул. Гурко 14, тел. 0723 68812.
1498
57. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурси за
професори по следните професионални направления: 3.6. Право (основи на правото – конституционно право и местно самоуправление, право
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на ЕС) – един; 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Социално управление“ (индустриален мениджмънт – приоритети и решения) – един; 3.8. Икономика, научна специалност
„Маркетинг“ (Логистика) – един; 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление“
с профил: развитие на регионите – един; 3.9.
Туризъм, научна специалност „География на
рекреацията и туризма“ – двама; 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност
„Информатика“ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул.
Дунав 78, стая № 1, тел. 032/960-360.
1499
49. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс
за доцент по професионално направление 4.3.
Биологически науки, специалност 01.06.12 Микробиология за нуждите на секция „Микология“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-26.
1449
118. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за доцент в професионално направление
4.3. Биологически науки за нуждите на секция
„Електроиндуцирани и адхезивни свойства на
биологтичните мембрани“ към Института по
биофизика и биомедицинско инженерство при
БАН със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
1485
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурс за главни асистенти по професионално направление 4.3. Биологически науки:
по научна специалност 01.06.19 Паразитология и
хелминтология за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“ при отдел
„Животинско разнообразие и ресурси“ – един; по
научна специалност 02.22.01 Екология и опазване
на екосистемите за нуждите на изследователска
група „Генетичен мониторинг“ в секция „Мутагенеза от околната среда и генетична оценка на
риска“ към отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология“ – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите
и документите по конкурса са публикувани на
сайта на интитута: http://www.iber.bas.bg. Справки:
при научния секретар на ИБЕИ доц. Д-р Снежана
Грозева (тел. 0884-606-814, e-mail: Snejana.Grozeva@
iber.bas.bg). Документи се подават в деловодството
на ИБЕИ – база 2, бул. Цар Освободител 1.
1448
129. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София,
обявява конкурси за главни асистенти по следните професионални направления: 2.1. Филология
(Фолклористика) – един за нуждите на секция
„Антропология на словесните традиции“; 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(Етнография) – един за нуждите на секция „Етнология на социализма и постсоциализма“; 2.2.
История и археология (Етнография) – двама за

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

нуждите на секция „Балканска етнология“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, тел. 979-30-11, и ул.
Московска 6А, тел. 988-42-09.
1500
67. – Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурси за:
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в професионално направление
7.1. Медицина по научната специалност 01.06.23
Имунология за нуждите на отдел „Имунология
и алергология“; двама главни асистенти в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
в професионално направление 7.1. Медицина по
научната специалност 01.06.13 Вирусология за
нуждите на отдел „Вирусология“, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в НЦЗПБ, София 1504,
бул. Янко Сакъзов 26, тел. за справки: 02/84683-07; 02/843-21-75.
1486
23. – Националният център по радиобиология
и радиационна защита, София, обявява конкурс
за главен асистент за лаборатория „Молекулярна
радиобиология и профилактика“, биолог, в област
на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионалното
направление 4.3. Биологически науки и научната
специалност „Радиобиология“, със срок на приемане на документи 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Справки и
подаване на документи: НЦРРЗ, 1606 София,
ул. Св. Георги Софийски 3, сграда 7, тел. +359 2
8621123; факс: +359 2 8621059; e-mail: sdo@ncrrp.org.
1747
2. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за територията на група поземлени имоти
по трасето на жп линия София – Пловдив в участъка от км 102+070 (входна стрелка на жп гара
Септември, страна София) до землищната граница
на с. Мокрище с гр. Пазарджик, включително
жп гара Септември, и от землищната граница
на гр. Пазарджик със с. Главиница до жп гара
Стамболийски включително (км 138+380 начало
стрелка № 1 по път 2), попадащи в землищата
на гр. Септември, с. Симеоновец, с. Варвара, с.
Лозен, с. Ковачево, община Септември, с. Звъничево, с. Мокрище, с. Главиница, с. Синитово,
с. Огняново и с. Хаджиево, община Пазарджик,
които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик.
1416
3. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за територията на Летище „София-запад“ – поземлен имот с идентификатор 38265.60.4 (имот
060004 по картата на възстановената собственост)
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в землището на с. Кондофрей и поземлен имот с
идентификатор 36566.23.4 (имот 023004 по картата
на възстановената собственост) в землището на с.
Касилаг, община Радомир, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Перник.
1653
136. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през януари 2013 г. са продадени следните
общински обекти:
1. Помещение към трафопост № 1, гр. Банкя,
кв. 82, до парка, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, продадено на
Ангел Иванов Александров за 11 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2. Помещение към трафопост № 2, гр. Банкя,
кв. 82, до парка, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, продадено на
Ангел Иванов Александров за 12 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3. Сграда и неурегулиран поземлен имот № 2417,
с. Лозен, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“, продадени на Атанас
Георгиев Апостолов за 181 031,75 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
4. Магазин за месо, бул. Гоце Делчев 76 (бл.
32), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Красно село“, продаден на основание
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП (отм.), § 17, ал. 3
ЗПСК и Решение № 230 по протокол № 17 от
10.05.2012 г. на Столичния общински съвет на
ЕТ „САНА 37 – Борислав Цанев“ със собственик
Борислав Александров Цанев за 125 000 лв., от
които купувачът е изплатил 30 % при сключването на договора. Останалата част от цената
купувачът е длъжен да изплати в срок 5 календарни години считано от датата на сключване на
договора. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС).
1461
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗР на ЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на м. Бул. Сливница – Люлин 9 м.р. заедно с план-схеми на инженерната
инфраструктура в граници: бул. Сливница, ул.
Луи Пастьор, ул. Крим и ул. Ген. Асен Николов.
Собственици на поземлени имоти, включени в
съсобствени урегулирани поземлени имоти, да
представят договори по реда на чл. 15, ал. 3 и 5
ЗУТ. При непредставяне на такива съсобствените
урегулирани поземлени имоти следва да бъдат
изключени от плана за регулация. Проектът е
изложен в район „Люлин“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗР на ЗИДЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Люлин“.
1462
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313. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация и застрояване на ИПРЗ на
УПИ ХV-198, ХIV-190, VIII-191 и VII-192 от кв. 16
и УПИ II – за техническа инфраструктура от кв.
18, изменение на улична регулация от о.т. 57 до
о.т. 53а, м. Киноцентър – разширение – III част,
който е изложен в район „Витоша“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Витоша“. Проектът подлежи
на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
ЗУТ преди внасянето му в Общинския експертен
съвет по устройство на територията.
1463
11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана за регулация и застрояване
и план за регулация и застрояване на м. Манастирски ливади – изток, кв. 6, УПИ I и УПИ
II, кв. 59, УПИ I, УПИ II, УПИ IV, УПИ V, ПИ
649; кв. 60, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI; кв. 61а,
УПИ I и УПИ II; кв. 117, УПИ I, УПИ II, УПИ
III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, ПИ 570, ПИ 641,
ПИ 649, улица по о.т. 264б – о.т. 93а; улица по
о.т. 79 – о.т. 80 – о.т. 71а – о.т. 97в – о.т. 97а – о.т.
80а – о.т. 97; улица по о.т. 80 – о.т. 11 (нова), който
е изложен в район „Триадица“. Заинтересованите
могат да направят писмени възражения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Триадица“.
1543
2. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен окончателен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населеното място – „Нова стълбовна
линия 110 kV за отклонение от стълб № 76 на ВЛ
110 kV „Свобода“ до п-ст Айтос“ с възложител
„НЕК“ – ЕАД, П. „Трафоелектроинвест“. Трасето
на въздушния електропровод започва от стълб
№ 76А, намиращ се в поземлен имот № 42024,
землище на с. Караново, община Айтос, и преминава през имоти в местностите: Заров бряст,
Курийката, Мариш пунар, Чала батак, землище
на с. Караново, община Айтос, местностите: Под
баира, Стойкова круша, Есака, Дурфана и Карталника, землище на с. Пирне, община Айтос,
и през имоти в землището на гр. Айтос. Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1464
8. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ (предишен текст) във връзка с § 124
ПЗР към ЗИДЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обект: АМ „Струма“
Лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до
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км 359+483.52 за землищата на с. Бело поле, с.
Българчево и с. Зелен дол, община Благоевград.
Планът е изложен в зала 210, ет. 2 на Община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
(предишен текст) във връзка с § 124 ПЗР към
ЗИДЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
1582
6. – Община Бобов дол, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересуваните собственици, че с протокол
от 23.11.2012 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-08-422 от 19.11.2012 г. на областния
управител на област Кюстендил са изработени
помощен план и план на новообразуваните имоти
по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност Алан тепе в
землището на с. Горна Козница, община Бобов
дол, както следва: 1. новообразуван имот № 301.1
с площ 1792 кв. м, като в регистъра към плана на
новообразуваните имоти се записва на наследници
на Георги Христов Клисурски; 2. новообразуван
имот № 301.5 с площ 1308 кв. м, като в регистъра
към плана на новообразуваните имоти се записва
на наследници на Асен Христов Клисурски. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ до
кмета на общината. Проектът е на разположение
в стая № 106, Община Бобов дол.
1601
3. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
доизграждане на довеждащ водопровод от връзка
с водопровод ∅100 до водопроводна мрежа на с.
Новачене, община Ботевград, Софийска област.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация.
1523
2. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за УПИ І – обществено обслужване, в кв. 7 по плана на с. Юндола, общинска
собственост, като за сметка на същия се прокарва
нова улица с ос.т. 14 – 96а и улица с ос.т. 96 – 97
се уширява с 2,5 м по съществуващия на място
асфалтов път. За сметка на същия се образува и
нов квартал 7а и шестнадесет нови УПИ: в кв.
7 – І-ИВС, ІІІ-ИВС, ІV-ИВС, V-ИВС, VІ-ИВС,
VІІ-ИВС, VІІІ-ИВС, ІХ-ИВС, Х-ИВС, ХІ-ИВС; в
кв. 7а – І-ИВС, ІІ-ИВС, ІІІ-ИВС, ІV-ИВС, V-ИВС,
VІ–ИВС, с площи, указани в скицата-проект.
В частта план за застрояване се предвиждат
застроителни петна за вилни сгради до два
етажа – свободно застрояване, като се спазят
всички нормативни отстояния от регулационните
граници, Кинт. = 0,6. Планът е на разположение
всеки присъствен ден в общината, ет. 1, стая 2.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1765
170. – Община гр. Годеч, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
изработен проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
на гр. Годеч, община Годеч, Софийска област,
в квартали 116 и 117, както следва: Премахва
се улица с о.т. № 448 – 448а. Създава се нова
улица с о.т. № 448б, 448г, 448д, 448е, 448ж, 448з.
В квартал 116 се изменя регулацията на УПИ
ІV-1495 и VІ-1496; премахват се УПИ V-1495, VІІ1495 и VІІІ-1511,1510,1495; образува се нов УПИ с
№ V-1496. В квартал 117 се изменя регулацията
на УПИ с № І-1510 и ІІ-1508; образува се нов
УПИ с № ХХ-1510. Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Годеч.
1777
23. – Община Девня на основание § 124 във
връзка с чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
електрически кабелни линии, преминаващи през
ПИ 20482.33.63, ПИ 20482.33.58 от кадастралната
карта на гр. Девня, община Девня, област Варна.
На основание § 124 във връзка с чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината.
1562
31. – Община Девня на основание § 124 във
връзка с чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Специализирана план-схема на газоразпределителната
мрежа към ПУП за кв. Девня, кв. Повеляново и
кв. Река Девня на гр. Девня. На основание § 124
във връзка с чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината.
1563
16. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземен електропровод за захранване на поземлен имот № 002068 – изоставена нива, преминаващ през поземлени имоти № 000001 – полски
път, публична общинска собственост; поземлен
имот № 0 0 0139 – път първи к лас, държавна
собственост, и поземлен имот № 002064 – индивидуално застрояване, частна собственост,
всички в местност Старите лозя в землището на
с. Овощник, община Казанлък, ЕКАТТЕ 53179,
с дължина на трасето 374,47 м и сервитут 748,94
кв. м. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
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могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
1868
7. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за създаване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – външен водопровод,
захранващ ПИ с идентификатор 36498.390.28
по КККР на гр. Карлово, за който е отреден
УПИ 390028 – жилищно строителство, местност
Юртовете, землище гр. Карлово, преминаващ
през ПИ 333.32 – изоставена орна земя – частна
собственост, ПИ № 380.1 – за друг вид производствен складов обект – частна собственост,
ПИ № 380.2 – за друг вид производствен складов
обект – частна собственост, ПИ № 380.5 – за друг
вид производствен складов обект – частна собственост, и ПИ № 390.742 – местен път – публична
общинска собственост. Проектът е изложен за
разглеждане в стая № 203 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1602
52. – Община гр. Кнежа, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура – линейни обекти
извън границите на урбанизираните територии за
обект: „Парцеларен план на трасета на водопровод
и електропровод за ПИ 339432, местност Гаговска
кошара в землището на гр. Кнежа, община Кнежа,
област Плевен“. Проектът за ПУП – парцеларен
план, е изложен за разглеждане в Община Кнежа, стая 301 в сградата на администрацията. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1829
6. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура за
„Модернизация на съществуващото трасе на Път
1-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270,
участък от км 1+000 до км 32+447,20=32+550, с
който се засягат поземлени имоти: № 6 – полски
път, № 94001 и № 95001 – мера, собственост на
общината, № 71 – път II клас, и № 70 – водна
площ, всички в землището на с. Опицвет. Планът
се намира в сградата на Общинска администрация Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1236
12. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен
за проучване проект за изменение на подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
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(ПП) за трасе на кабелен ел. провод НН от нов
МТТ до съществуващ ЖР в поземлен имот (ПИ)
№ 007017, през имоти 000573 и 000570 до ППС VZ
№ 6188 в ПИ № 231001 по картата на възстановената собственост (КВС), с. Габровница, община
Монтана. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да прегледат плана в стая 312, ет. 3 на Община
Монтана и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1561
11. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на канализация
от ПИ № 130157 до отводнителен канал – ПИ
№ 000140 с дължина 8 м, преминаващо през ПИ
№ 000139 – полски път по КВС м. Куру Ирим на
землище с. Гелеменово. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
1762
9. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасета на подземен
електропровод от ЖР стълб 26/29/28 на ВЛ 20 kV
„Говедаре“ с дължина около 311 м и водопровод
с дължина 38 м от водопровод в регулацията в с.
Говедаре до ПИ № 005018 по КВС на землище с.
Говедаре, преминаващи през ПИ № 000241, 00251
и 000257 – полски пътища. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
1763
10. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод
от нов ЖР стълб в близост до ЖР стълб на ВЕЛ
20 kV „Сарая“ до ПИ № 130057 с дължина 50 м,
преминаващо през ПИ № 000139 – полски път по
КВС м. Куру Ирим на землище с. Гелеменово.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
1764
711. – Община Сливо поле на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени
следните подробни устройствени планове, разрешени с Решение № 200 от 31.01.2013 г. на Общинския съвет – гр. Сливо поле: 1. парцеларен план
на инженерната инфраструктура – водопроводно
отклонение от регулацията на с. Малко Враново
до ПИ 86 по КВС на с. Малко Враново, община
Сливо поле, област Русе; 2. парцеларен план на
инженерната инфраструктура – водопроводно
отклонение от регулацията на с. Малко Враново
до ПИ 21 по КВС на с. Малко Враново, община
Сливо поле, област Русе; 3. парцеларен план на
инженерната инфраструктура – водопроводно
отклонение от регулацията на гр. Сливо поле до
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ПИ 231 по КВС на гр. Сливо поле, община Сливо
поле, област Русе; 4. парцеларен план на инженерната инфраструктура – водопроводно отклонение
от регулацията на с. Юделник до ПИ 136 по КВС
на с. Юделник, община Сливо поле, област Русе;
5. парцеларен план на инженерната инфраструктура – водопроводно отклонение от регулацията
на с. Кошарна до ПИ 80 по КВС на с. Кошарна,
община Сливо поле, област Русе; 6. парцеларен
план на инженерната инфраструктура – водопроводно отклонение от регулацията на гр. Сливо
поле до ПИ 204 по КВС на гр. Сливо поле, община
Сливо поле, област Русе; 7. парцеларен план на
инженерната инфраструктура – водопроводно
отклонение от регулацията на с. Стамболово
до ПИ 156 по КВС на с. Стамболово, община
Сливо поле, област Русе; 8. парцеларен план на
инженерната инфраструктура – водопроводно
отклонение от регулацията на с. Бръшлен до ПИ
37 по КВС на с. Бръшлен, община Сливо поле,
област Русе; 9. парцеларен план на инженерната
инфраструктура – водопроводно отклонение от
регулацията на с. Борисово до ПИ 327 по КВС
на с. Борисово, община Сливо поле, област Русе;
10. парцеларен план на инженерната инфраструктура – водопроводно отклонение от регулацията на
с. Бабово до ПИ 125 по КВС на с. Бабово, община
Сливо поле, област Русе; 11. парцеларен план на
инженерната инфраструктура – водопроводно
отклонение от регулацията на с. Голямо Враново
до ПИ 238 по КВС на с. Голямо Враново, община
Сливо поле, област Русе; 12. парцеларен план на
инженерната инфраструктура – водопроводно
отклонение от регулацията на с. Борисово до ПИ
100 по КВС на с. Борисово, община Сливо поле,
област Русе; 13. парцеларен план на инженерната
инфраструктура – водопроводно отклонение от
регулацията на с. Ряхово до ПИ 63668.135.009
по КК на с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе; 14. парцеларен план на инженерната
инфраструктура – водопроводно отклонение от
регулацията на с. Голямо Враново до ПИ 49 по
КВС на с. Голямо Враново, община Сливо поле,
област Русе; 15. парцеларен план на инженерната инфраструктура – водопроводно отклонение
от регулацията на гр. Сливо поле до ПИ 311 по
КВС на гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе; проектите могат да бъдат разгледани
в стая 12 в сградата на Община Сливо поле на
бул. България 26. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1228
711а. – Община Сливо поле на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
следният подробен устройствен план, разрешен
с Решение № 202 от 31.01.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Сливо поле: парцеларен план на инженерната инфраструктура – ел. кабел за улично
осветление от кв. 63 до кв. 76 по регулационния
план на гр. Сливо поле, община Сливо поле,
област Русе. Проектът може да бъде разгледан в
стая 12 в сградата на Община Сливо поле на бул.
България 26. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1229
711б. – Община Сливо поле на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
следният подробен устройствен план, разрешен
с Решение № 201 от 31.01.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Сливо поле: парцеларен план на инженерната инфраструктура – водопровод от ПИ
384 по КВС на гр. Сливо поле до регулацията
на гр. Сливо поле, община Сливо поле, област
Русе. Проектът може да бъде разгледан в стая
12 в сградата на Община Сливо поле на бул.
България 26. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1230
1. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване и плансхемата към него за неурегулирани поземлени
имоти с идентификатори 67800.35.30, 67800.35.136 и
67800.36.16 с отреждане „За лесопарк“, в м. Света
Марина, землище на гр. Созопол. С внесения
проект за ПУП – ПРЗ се обособява един нов
урегулиран поземлен имот с номер ХХVІІІ-35136,
35030, 36016, с площ 99 271 кв. м, с отреждане „За
лесопарк“, в м. Света Марина, землище Созопол.
В новообразувания урегулиран поземлен имот е
предвидено разполагане на преместваеми търговски обекти по чл. 56 ЗУТ, монументално-декоративни, информационни и рекламни (съоръжения)
елементи по чл. 57 ЗУТ, открити обекти за спорт
и култура, прилежаща многофункционална зона
(атракциони), зона за детски игри, места за паркиране, пешеходни и велоалеи и зелени площи.
В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1778
1. – Община Тополовград на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия за
„Въздушен електропровод 20 kV от съществуващ
ВСН „Главан“ стълб № 56/38/3, с. Светлина, община Тополовград, до стълб № 13 на общинската
граница със землището на с. Полски градец,
община Раднево, на ВСН „Маца“, възложител:
„ЕВН България ЕР“ – Д – Пловдив, КЕЦ – Раднево, при засегнати от трасето на електропровода
имоти в землището на с. Светлина: ПИ № 0.103,
НТП – Полски път, публична общинска собственост, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,024
дка; ПИ № 0.283, НТП – полски път, публична
общинска собственост, площ за отчуждаване или
в сервитута – 0,002 дка; ПИ № 0.284, НТП – пасище с храсти, публична общинска собственост,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,130
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дка; ПИ № 0.288, НТП – полски път, публична
общинска собственост, площ за отчуждаване или
в сервитута – 0,004 дка; ПИ № 0.295, НТП – път
ІІІ клас, публична държавна собственост, площ
за отчуждаване или в сервитута – 0,128 дка; ПИ
№ 0.487, НТП – пасище с храсти, публична общинска собственост, площ за отчуждаване или в
сервитута – 3,242 дка; ПИ № 650.18, НТП – залесена територия, МЗГ – ДДС – Тополовград, площ
за отчуждаване или в сервитута – 1,384 дка; ПИ
№ 650.19, НТП – залесена територия, Никола
Георгиев Куртев, площ за отчуждаване или в
сервитута – 3,233 дка; ПИ № 650.29, НТП – залесена територия, Георги Стоянов Куртев, площ
за отчуждаване или в сервитута – 4,798 дка; ПИ
№ 650.34, НТП – Залесена територия, Боряна
Тончева Кацарова, площ за отчуждаване или
в сервитута – 1,380 дка. Изготвеният проект за
промяна на ПУП – ПП – парцеларен план, за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за „Въздушен електропровод 20 kV от съществуващ ВСН
„Главан“ стълб № 56/38/3 с. Светлина, община
Тополовград, до стълб № 13 на общинската граница със землището на с. Полски градец, община
Раднево, на ВСН „Маца“, възложител: „ЕВН
България ЕР“ – АД – Пловдив, КЕЦ – Раднево,
се намират в отдел „ОСИРУТ“ на общинската
администрация – Тополовград, и може да бъдат
разгледани всеки работен ден в рамките на
работното време. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
1869
7. – Община гр. Цар Калоян, област Разград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект „Подземна оптична мрежа за електронни
съобщения на територията на община Цар Калоян по трасе гр. Цар Калоян – с. Костанденец“,
преминаващ през общински земеделски пътища,
както следва: общ.път № 000652, землище гр. Цар
Калоян; общ.път № 000276, 303, 304, 327, 366, 386,
363 и 360, землище с. Костанденец. Проектът се
намира в звено „ТСУ“ при Община Цар Калоян и
може да се разгледа от заинтересованите. Искания
и възражения по проекта се правят в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1231
4. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на регулационния план (ПР), план
за улична регулация (ПУР) и застроителен план
(ПЗ) за УПИ IV-1562, 1563, V-1561, XV-1565 и
VIII-1564, кв. 83 по плана на гр. Чирпан. С ПР
се предвижда отпадане на съсобствения УПИ
IV-1562, 1563 поради изтичане на сроковете за
изравняване на частите в образувания съсобствен
дворищнорегулационен парцел на основание § 8,
ал. 1 и ал. 2, т. 3 ЗУТ, като за имоти с пл.н.
1562 и 1563 се образуват УПИ IV-1563 и XVI-1562.
Променя се границата между УПИ XVI-1562, УПИ
XV-1565 и VIII-1564 в съответствие с границата

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

на имот с пл.н. 1562. Промените са показани
със зелени черти и надписи в ПР. Променя се
границата между УПИ XV-1565 и VIII-1564, като
се осигурява минималният размер на площта на
УПИ XV-1565 (240 кв. м), намалена с 1/5, като
необходимата площ се осигурява като придаваема част от общинско място. Проектите са
разгледани от ОЕСУТ и с протокол № 17, т. 6
от 28.11.2012 г. на основание чл. 19, ал. 3 ЗУТ е
допуснато намаляване на размера на площта
на УПИ IV-1563 и XV-1565 с 1/5 от изискуемите по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗУТ. ПУР предвижда за
обслужване на новообразувания УПИ XVI-1563
обособяване на улица-тупик с о.т. 20а – 20б – 20в
съгласно нормативите на чл. 81 ЗУТ, показано с
кафяви черти и надписи в проекта за ПУР. ПЗ
предвижда основно застрояване в УПИ IV-1563,
V-1561, XVI-1562, XV-1565 и VIII-1564, кв. 83, гр.
Чирпан, и допълващо застрояване между УПИ
IV-1563 и V-1561, показано със задължителни и
ограничителни линии на застрояване при спазване на показателите на устройствена зона „Жм“.
Проектите могат да бъдат разгледани в отдел „ТСУ
и ИК“, стая № 1, ет. 1 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проектите до Община Чирпан в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1746
94. – Община Шумен, дирекция „Устройство
на териториите, контрол на строителството и екология“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че в общината, стая
340, е изложен: проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
ІІ – „Обезвреждане на странични животински
продукти и допълващи процеса дейности“, УПИ
ІІІ – „За водоем“ и УПИ ІV – „Предприятие за
термична преработка на странични животински
продукти“ от кв. 585 по плана на промишлена
зона „Нов екарисаж“. Запознаването с проекта
можете да направите в стая 340 на общината в
рамките на приемното време всеки понеделник от 13,30 до 16,30 ч., сряда от 9 до 11,30 ч. и
от 13,30 до 16,30 ч. и петък от 9 до 11,30 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възраженията по
проекта могат да се правят в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ пред Община Шумен.
1130
92. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план: парцеларен план на трасе на оптичен кабел
от гр. Ямбол до с. Кабиле, община „Тунджа“, през
ПИ № 000281, 000278 и 000472, по КВС на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът
за подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
1744
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15. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че във връзка с издадена Заповед № ДС04/0031 от 15.10.2012 г. на областния
управител на област Ямбол относно разрешение
за изработването на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, разположен на територията
на повече от една община, е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект: оптичен
кабел от гр. Ямбол до с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол, прокаран на територията на
община Ямбол: през поземлени имоти с идентификатори № 87374.72.660, 87374.72.673, 87374.73.665,
87374.10.643 и 87374.69.644 по КК и КР на гр.
Ямбол, и на територията на община „Тунджа“:
през поземлени имоти № 000281, 000272, 000278
и 000472 по КВС на землището на с. Кабиле.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в община Ямбол, стая 302. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта (в частта му
на територията на община Ямбол) до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1745

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Калин Атанасов Гавраков от Пловдив на
Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина
за измерване на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обектите с
неподвижни източници, издадена от министъра на
околната среда и водите, по което е образувано
адм. дело № 2383/2013 г. по описа на Върховния
административен съд.
1800
Административният съд – Варна, ХІХ състав, съобщава за направено оспорване от Ирена
Любенова Иванова на Решение № 552-6 по протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), с което е
одобрен план за улична регулация на кв. Изгрев,
включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа, в частта на имот 2560. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
по адм.д. № 4342/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което да съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5
ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както
и за присъединяване към подадената от Ирена
Любенова Иванова жалба.
1818
Административният съд – Варна, ХІХ състав, съобщава за направено оспорване от Донка
Петрова Петрова на Решение № 552-6 по протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), с което
е одобрен план за улична регулация на кв.Изгрев,
включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и м. Ко-
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карджа, в частта на имот 2447. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
по адм.д. № 4579/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което да съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5
ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както
и за присъединяване към подадената от Донка
Петрова Петрова жалба.
1819
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Маргарита Стоянчева Георгиева
на Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на кв. Изгрев, включващ: кв. Изгрев,
м. Франга дере и м. Кокарджа, в т. ч. и схеми:
водоснабдяване, канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема, в частта
относно имот № 1718 в кв. Изгрев. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници
по адм.д. № 4552/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
1820
Административният съд – Варна, ХV състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Маргарита Методиева
Солнцева и Любен Янков Сиврев с предмет
осъществяването на съдебен контрол за законосъобразност на одобрения с Решение № 552-6 от
26.07. и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, ПУП – ПУР на кв. Изгрев, включващ
местностите Изгрев, Франга дере и Кокарджа, в
частта на плана, засягаща собствените на жалбоподателите Маргарита Методиева Солнцева
и Любен Янков Сиврев ПИ с идентификатори
10135.2112.854, 10135.2112.855 и 10135.2112.856,
представляващи по оспорения ПУР съставна
част от означения по него ПИ 22, отреден по
плана „За озеленяване“. Заинтересуваните лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 4281/2012 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
1821
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда
е образувано адм.д. № 23/2013 г. по оспорване,
предявено от „Инструмент“ – ЕООД, Габрово,
със седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Негенска 7, с ЕИК 107027410, представлявано от
Христо Иванов Новомиров, с което е оспорено
Решение № 271 от 20.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Габрово, за определяне на такса „битови
отпадъци“ за 2013 г., взето на основание чл. 21,
ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 ЗМДТ и чл. 14,
ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Габрово,
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насрочено за 2.04.2013 г. от 10,30 ч. На основание
чл. 182, ал. 3 АПК всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания
при всяко положение на делото, като препис от
молбата за присъединяване или встъпване се
връчва на насрещните страни.
1822
Административният съд – Смолян, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК е образувал адм.д.
№ 43/2013 г. въз основа на жалба от кмета на
Община Мадан, с която се оспорват административните актове – Решение № 245 от 23.01.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Мадан, прието с протокол
№ 23 от 23.01.2013 г., и т. 1 от Решение № 253
от 4.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Мадан,
прието с протокол № 23 от 4.02.2013 г., с които
се изменя и допълва Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, мандат 2011 – 2015 г.
1823
Софийският градски съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Амжад Отман Хирбауи,
гражданин на Израел, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен
адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на
Софийски градски съд, гражданско отделение, I
брачен състав, София, бул. Витоша 2, ет. 1, стая
71, за да получи препис от искова молба заедно с
всички приложения към нея, подадена от Симона
Амжад Хирбауи чрез нейната майка и законен
представител Христина Владимирова Хирбауи,
по иск с правно основание чл. 62, ал. 4 и чл. 69
СК (за оспорване и установяване на произход),
и по която е образувано гр.д. № 14056/2012 г. по
описа на СГС, ГО, I брачен състав, срещу него.
В случай че ответникът не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 ГПК.
1630
Горнооряховският районен съд уведомява
ответника Георгиус Пандели Георгиу (Йоргос
Панделис Георгиу), роден на 6.09.1971 г. в Република Кипър, че има образувано гр. д. № 174/2013 г.
по описа на съда със страни: Даниела Стоилова
Георгиу – ищец, и Георгиус Пандели Георгиу
(Йоргос Панделис Георгиу) – ответник, с основание на иска чл. 127а СК, че в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде отговор по чл. 131 ГПК, като в противен
случай делото ще се разгледа с участието на
особен представител съгласно чл. 48, ал. 2 ГПК.
1623
Ихтиманският районен съд уведомява Сърджан Радосавльев, с последен адрес София, ж.
к. Фондови жилища, бл. 207, вх. Б, ет. 8, ап. 37,
сега с неизвестен адрес, че срещу него е предявен
иск за развод от Василка Радкова Владимирова-Радосавльев. Указва на ответника Сърджан
Радосавльев, че може в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да получи
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книжата по делото в канцеларията на Ихтиманския районен съд, както и да посочи адрес в
страната, на който да бъде призован по делото.
1751
Софийският районен съд, 61 състав, призовава
Марийка Стефанова Бабова-Балевска, с последен
адрес София, ул. Московска 27Б, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 9.05.2013 г. в 13,30 ч.
като ответница по гр. д. № 8690/2008 г. по описа
на СРС, 61 състав, заведено от Николета Веселинова Илиева. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1715
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 10398/2007 г. за политическа партия „Обединени земеделци“: вписва като член на Постоянното
присъствие на мястото на подалия оставка Георги
Маринов Димитров Георги Петров Захариев.
1782
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 438/2008
за политическа партия „Море“, както следва:
заличава досегашния състав на Изпълнителното
бюро на политическа партия „Море“ и вписва
нов Изпълнителен съвет на политическа партия
„Море“ в състав: председател – Йордан Димитров
Динев, и членове: Благой Вангелов Филипов, Марин Делчев Маринов, Станка Николова Христова
и Радко Спасов Кавалджиев; заличава досегашния състав на Централната контролна комисия
на политическа партия „Море“ и вписва нова
Централна контролна комисия на политическа
партия „Море“ в състав: председател – Тонка
Кирилова Пешева, и членове: Стоян Димитров
Чапразлиев и Величка Иванова Джамбазова.
Партията се представлява от председателя Йордан
Димитров Динев.
1783
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 1661/97
за политическа партия „Съюз на демократичните
сили“: заличава в регистъра на политическите партии, воден от Софийски градски съд, по партидата
на ПП „Съюз на демократичните сили“ Найден
Маринов Зеленогорски като зам.-председател и
член на Националния изпълнителен съвет.
1784
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 1661/97
за политическа партия „Съюз на демократичните
сили“: вписва Контролен съвет в следния състав:
председател: Божидар Цецов Лукарски, секретар:
Калин Петров Раймундов, членове: Стефан Запрянов Стефанов, Иван Петров Будимов, Николай
Росенов Кожухаров, Румен Георгиев Урумов,
Марсел Леонов Моисеев, Драганка Василева
Георгиева, Петър Петров Фотев.
1785

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
36. – Управителният съвет на Българския
Антарктически Институт, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и Решение на УС от 19.11.2012 г.
свиква редовното общо събрание на 22.04.2013 г.
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в 17 ч. в 277-а аудитория (северно крило) на
ректората на Софийския университет „Св. Кл.
Охридски“ при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет; 2. приемане на финансовия
отчет; 3. приемане на плана и бюджета на сдружението за следващата година; 4. разни.
1753
12. – Управителният съвет на Гръцки Бизнес
Съвет в България – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.04.2013 г.
в 17 ч. в София, пл. Света Неделя 5, „Шератон
София Хотел Балкан“, при следния дневен ред:
1. разглеждане и приемане отчета за дейността
на управителния съвет на сдружението за 2012 г.;
2. одобряване на годишния финансов отчет на
сдружението за 2012 г.; 3. освобож даване от
отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им през 2012 г.; 4. обсъждане и
приемане на бюджета на сдружението за 2013 г.;
5. обсъждане и приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението; 6. освобождаване
на Йоанис Ксирухакис и на Николаос Калайдзидакис като членове от състава на управителния
съвет и освобождаване на същите от отговорност
за дейността им като членове на управителния
съвет; 7. избор на нови членове на управителния
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1855
21. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2
от устава на сдружението свиква на 24.04.2013 г. в
18 ч. общо събрание на членовете на сдружението
на адреса на управление на асоциацията: София,
община „Слатина“, бул. Цариградско шосе 125,
бл. 4, ет. 4, стая 418, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет за дейността на
асоциацията през 2012 г. и финансов отчет за
2012 г.; 2. приемане, освобождаване и отпадане
на членове; 3. разни. Поканват се всички членове
да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1786
7. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
9000“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на сдружението
на 25.04.2013 г. в 10 ч. в залата на Българския
институт по стандартизация, 1797 София, ж.к.
Изг рев, ул. Лазар Станчев 13, при следни я
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2012 г. и основни
насоки за 2013 г.; 2. отчет на контролния съвет
за дейността през 2012 г.; 3. годишен финансов
отчет за 2012 г.; актуализация на бюджета на
„Клуб 9000“ за 2013 г. и приемане бюджет за
2014 г.; определяне годишното възнаграждение
на председателя и членовете на управителния и
контролния съвет за 2013 г.
1711
14. – Управителният съвет на сдружение „Киокушинкай карате клуб Канку-Кай“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 25.04.2013 г. в 9 ч. в София, район
„Красна поляна“, ж.к. Западен парк, бл. 108, вх. А,
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ап. 6, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на УС за дейността на сдружението през
2012 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на УС; 3. приемане на финансовия отчет
на сдружението за 2012 г.; 4. избор на нов УС;
5. приемане на промяна в наименованието на
сдружението; 6. приемане на промяна в адреса на
управление; 7. приемане на промени в устава; 8.
разни. Поканват се всички членове или писмено
упълномощени техни представители да вземат
участие в събранието. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете в
седалището и адреса на управление на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1870
12. – Управителят на сдружение ФК „Банкя
2009“ – София, на основание чл. 25, ал. 1 от
устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 26.04.2013 г. в 18 ч. на адрес
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 311, вх.
А, ет. 5, ап. 12, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за промяна в осъществяваната
от сдружението дейност съгласно чл. 2 ЗЮЛНЦ,
а именно сдружението да осъществява дейност
в обществена полза вместо осъществяваната
досега дейност в частна полза; 2. приемане на
актуализиран устав с отразени в него промени;
3. вземане на решение за изключване на членове
и приемане на нови членове на сдружението.
1771
6. – Настоятелството на Народно читалище
„Св. Георги Победоносец 1999 г.“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на Народно читалище „Св. Георги
Победоносец 1999 г.“ на 26.04.2013 г. в 18,30 ч. в
София, ул. Калина Малина 6, при следния дневен
ред: 1. доклад на председателя на читалището за
осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства за 2012 г. и предложения за
дейността на читалището през 2013 г.; 2. доклад
на проверителната комисия на читалището за
дейността на настоятелството за периода 2012 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
настоятелството и проверителната комисия за
дейността им за периода 2012 г.; 4. промени в
състава на настоятелството и проверителната
комисия на читалището; 5. промени в устава на
читалището; 6. приемане бюджета на читалището за 2013 г.; 7. Разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място,
при същия дневен ред, ако на него присъстват
не по-малко от една трета от неговите членове.
1752
46. – Съюзният съвет на сдружение „Съюз на
транспортните синдикати в България“ (СТСБ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28,
ал. 10 от устава на сдружението свиква редовен
конгрес на 29.04.2013 г. в 14 ч. в хотел „Принцес
София“, бул. Княгиня Мария-Луиза 131, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
СТСБ през отчетния период; 2. доклад на финансово-контролната комисия; 3. обсъждане на
предложения и вземане на решение за изменения
и допълнения на устава на СТСБ; 4. освобождаване на председател на СТСБ, зам.-председател
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на СТСБ и председател на ФКК на СТСБ; 5.
избор на председател на СТСБ, зам.-председател
на СТСБ и председател на ФКК на СТСБ; 6.
обсъждане и приемане на програма на СТСБ за
периода 2013 – 2018 г.
1832
46. – Централният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовния VIII конгрес на съюза на 11 и 12.04.2013 г.
в 10 ч. в Централния военен клуб, бул. Цар Освободител 7, София, при следния дневен ред: 1.
приемане отчет на ЦС на СОСЗР за неговата и
на съюза дейност между 7-ия и 8-ия конгрес и
предстоящи задачи за следващия четиригодишен
период; 2. приемане отчет за дейността на ЦКК
на СОСЗР; 3. приемане решение за изменение и
допълнения в устава на СОСЗР и други вътрешни
актове; 4. приемане решение за основните насоки
за развитие и Програма за дейността на съюза; 5.
освобождаване и избиране на ръководни органи на
съюза. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ конгресът ще започне работа същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1806
2. – Изпълнителният комитет на Българския
национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на членовете на
сдружението на 10.05.2013 г. в 10 ч. в сградата
на ФНПП, София, бул. Шипченски проход 69А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БНК – ОМЕП, за 2012 г.; 2. приемане на годишните планове на РК и БНК – ОМЕП, за 2013 г.; 3.
организационни въпроси и обмен на информация
за предстоящи форуми на Световната организация. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото отчетно събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч. на същото място.
1833
1. – Съветът на настоятелите на „Настоятелството на 101 СОУ „Бачо Киро“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.05.2013 г. в 18,30 ч. в седалището на настоятелството в София, ул. Илинденско въстание
36, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
работата на настоятелството; 2. освобождаване на
членове на общото събрание; 3. освобождаване
на членове на съвета на настоятелите; 4. избор на
членове на общото събрание; 5. избор на членове
на съвета на настоятелите. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1732
1. – Управителният съвет на „Сдружение
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в България“, София, на основание чл. 33
от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 14.04.2013 г. в
9 ч. в аулата на Лесотехническия университет,
София, ж.к. Дървеница, бул. Климент Охридски
10, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет за 2012 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. освобождаване членовете
на управителния съвет и председателя на УС
на сдружението; 4. освобождаване членовете
на контролния съвет и председателя на КС на
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сдружението; 5. избор на нов управителен съвет;
6. избор на председател на управителен съвет;
7. избор на нов контролен съвет; 8. избор на
председател на контролен съвет; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 34 от устава на сдружение „Фридрих Шилер“
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1895
1. – Управителният съвет на „Българска асоциация за бизнес и туристическа информация“
(БАБТИ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 26.04.2013 г.
в 10 ч. в седалището на БАБТИ в София, район
„Оборище“, бул. Дондуков 57А, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове в БАБТИ; 2.
освобождаване на членове на БАБТИ; 3. избор
на членове на управителния съвет; 4. приемане
промени в устава; 5. други. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание,
са на разположение на адреса на управление в
София, район „Оборище“, бул. Дондуков 57А,
всеки работен ден от 9 до 17 ч.
1896
11. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на „Спортен
клуб по скокове във вода – ЦСКА“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на
клуба свиква годишно редовно отчетно-изборно
събрание на 30.04.2013 г. в 18,30 ч. в София, ул.
Гео Милев 116, бл. 57, ет. 13, ап. 69, при следния
дневен ред: 1. доклад на УС за спортната дейност
на клуба през 2012 г.; 2. отчет за финансовата
дейност на клуба за 2012 г.; 3. избор на нов председател и управителен съвет; 4. промяна в устава на
клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на клуба събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
явилите се членове.
1893
6. – Управителният съвет на Продуктовия
борд за яйца, птиче и заешко месо, София, на
основание чл. 46, ал. 2 от устава, чл. 8, ал. 3 от
Правилника за дейността му и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 22.05.2013 г.
в 10 ч. в конферентната зала на офиса на ПБ за
ЯПЗМ на бул. В. Левски 106, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Продуктовия
борд за яйца, птиче и заешко месо за 2012 г.; 2.
финансов отчет за 2012 г. на ПБ за ЯПЗМ; 3.
проект за бюджет на ПБ за ЯПЗМ за 2013 г.; 4.
избор на членове за управителен и контролен
съвет; 5. оперативен план и приоритети за работа
на Продуктовия борд за периода 2013 – 2015 г. в
секторите птици и зайци; 6. разни.
1892
1. – Управителният съвет на ВСК „Артилерист“, Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от устава на ВСК „Артилерист“ свиква
общо събрание на 23.04.2013 г. в 15 ч. в киносалона на военно формирование 24490 при следния
дневен ред: 1. промяна в състава на управителния
съвет на ВСК „Артилерист“; 2. други.
1728
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Авитохол – тур“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
22.04.2013 г. в 10 ч. във Варна, ул. Д-р Борис Окс 6,
ет. 1, ап. 6, при следния дневен ред: 1. вземане на
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решение за прекратяване на дейността на СНЦ
„Авитохол – тур“; 2. откриване на производство
по ликвидация; 3. избор на ликвидатор; 4. други.
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.
1881
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на екскурзоводите в
България“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.04.2013 г. в 15 ч. в зала
„Пресцентър“ на Двореца на спорта и културата
във Варна, бул. Княз Борис I № 115, при следния
дневен ред: 1. информация за движението на членуващите в СЕБ; 2. отчет на управителния съвет
за дейността на съюза в периода 2008 – 2012 г.; 3.
отчет на ревизионната комисия; 4. освобождаване
от отговорност на председателя, членовете на
управителния съвет и на ревизионната комисия за
изминалия мандат; 5. избор на управителен съвет
и ревизионна комисия; 6. избор на председател на
съюза; 7. обсъждане на екскурзоводски хонорари
и членски внос за 2013 г.; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден 1 час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред.
1644
42. – Управителният съвет на СК „Черно
море – Бриз“ – Варна, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
25.04.2013 г. в 17 ч. във Варна на Гребно-ветроходна
база „Бриз“ при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад
на контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1773
5. – Управителният съвет на СКВТ „Асеневци“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 6.02.2013 г. свиква общо
събрание на 26.04.2013 г. в 18 ч. в салона на клуба
в Спортен комплекс „Юнак“, ул. Ал. Стамболийски
2, Велико Търново, при следния дневен ред: 1.
доклад на УС на СКВТ „Асеневци“ за дейността
през 2012 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2012 г.; 3. приемане бюджета за 2013 г.;
4. други (разни). При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред от 19 ч.
1640
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Плувен клуб – Етър“, Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
изборно общо събрание на 7.05.2013 г. в 18 ч. на
адреса на управление във Велико Търново, ул.
Мария Габровска 1, в сградата на СОУ „Е. Станев“, в актовата зала, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на сдружението; 2. приемане
на членове; 3. отчет за дейността на сдружението
през 2012 г.; 4. освобождаване на председателя и
членовете на УС и ревизионната комисия; 5. избор
на членове на УС; 6. избор на председател на УС;
7. избор на ревизионна комисия. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се отложи и ще се проведе с един час по-късно,
на същото място и дата и при същия дневен ред.
1734
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3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Ловно-рибарско дружество „Орел“, Етрополе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на сдружението на
27.04.2013 г. в 10 ч. в малкия салон на читалище
„Тодор Пеев“ в гр. Етрополе, пл. Централен, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2012 г.; 2. отчет на контролния
съвет за 2012 г.; 3. приемане бюджет и план за
работа на сдружението за 2013 г.; 4. определяне
размера на членския внос; 5. промени в устава
на сдружението; 6. избор на управителен и контролен съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден, на същото място един час по-късно
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
1880
11. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество „Сокол“, Ихтиман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение № 1 от протокол № 2 от
14.02.2013 г. от заседание на УС на сдружението
свиква общо събрание на 20.04.2013 г. в 10 ч. в
малкия салон на читалище „Слънце“ – гр. Ихтиман, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на УС за работата на сдружението през 2012 г. и
насоки за развитие на сдружението през 2013 г.;
2. отчетен доклад на КС за работата на сдружението през 2012 г.; 3. одобряване на годишния
финансов отчет на сдружението за 2012 г. и
предложение за разпределение на загубата и
печалбата към 31.12.2012 г.; 4. промени в устава
на сдружението; 5. промени в управителния съвет на сдружението; 6. вземане на решение за
бракуване на ДМА; 7. други (разни). При липса
на кворум за провеждането на ОС на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден с един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
1724
1. – Управителният съвет на СНЦ „Бридж
Клуб Казанлък“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на 19.04.2013 г. в 18 ч. в Казанлък в
залата на ресторант „Бай Ганьо“ при следния
дневен ред: 1. финансов отчет за 2012 г.; 2. отчет
за състезателната дейност през 2012 г.; 3. освобождаване членовете на управителния съвет;
4. избиране на нови членове на управителния
съвет; 5. освобождаване членове на контролния
съвет; 6. избиране на нови членове на контролния съвет; 7. промяна адреса на сдружението; 8.
присъединяване на клуба като член на Българската бридж федерация; 9. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
1645
3. – Управителният съвет на ОСНЦ „Пламък
на надеждата“, Камено, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение на УС с протокол № 1 от
10.02.2013 г. свиква отчетно-изборно събрание
на дружеството на 24.04.2013 г. в 9 ч. в сградата
на Клуба на пенсионера – Камено, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад 2012 г.; 2. годишен
финансов отчет 2012 г.; 3. проектопрограма на
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дейностите 2013 г. – 2018 г.; 4. проектобюджет
2013 г.; 5. промени в устава; 6. избор на комисии
за проектопредложение и преброяване; 7. избор
на УС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
1638
2. – Управителният съвет на сдружение „Приятели на Америка – 2006“, Ловеч, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
общо събрание на 22.04.2013 г. в 17,30 ч. в офиса
на сдружението в Американския център в сградата
на хотел „Царяна“, пл. Тодор Кирков 10, Ловеч,
при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за 2012 г.; 2. доклад на контролната
комисия за 2012 г.; 3. избор на нов управителен
съвет и председател; 4. избор на нова контролна комисия; 5. промени в устава; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за 18,30 ч. същия ден и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
1725
14. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Ловеч, на основание чл. 83, ал. 3 от Закона
за адвокатурата свиква извънредно общо събрание
на колегията на 11.05.2013 г. в 9 ч. в сградата на
Съдебната палата в гр. Ловеч при следния дневен
ред: 1. допълване състава на дисциплинарния
съд; 2. допълване състава на контролния съвет.
1772
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Скай Рескю“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава свиква
въз основа на свое решение общото събрание на
15.04.2013 г. в 18 ч. в Пловдив 4000, бул. България 37, при следния дневен ред: 1. определяне на
сдружението като организация, която осъществява дейност в обществена полза, и гласуване на
свързаните с това промени в устава; 2. приемане
на нови членове; 3. промяна на устава относно
свикването на общо събрание; 4. промяна на името
на сдружението – от „Скай Рескю“ в „Спортен
клуб „Пълдин“; 5. освобождаване членовете на
управителния съвет и избор на нов съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден 1 час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
1637
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Бра н шови
съюз на производителите от леката промишленост – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 22 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 15.04.2013 г. в 18 ч. в Русе, ул.
Александровска 48 (конферентна зала „Вега“),
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението през 2012 г.; 2. вземане
на решение за промяна в седалището и адреса
на управление на сдружението; 3. освобождаване
членовете на УС и КС от отговорност за дейността
им през 2012 г.; 4. промени в устава; 5. избор на
нови членове на УС; 6. избор на работна група за
организиране и провеждане на Моден портал 2013;
7. разни. Поканват се всички членове или техни
упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. Регистрацията
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на членовете на сдружението за участие започва
в 18 ч. в деня на събранието срещу документ за
самоличност, а за пълномощниците – и срещу
представяне на изрично пълномощно. Общото
събрание 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 по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
1736
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Приста Ойл Рали Тийм“, Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.04.2013 г. в 16 ч. в Русе, ул. Борисова 73,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за освобождаване на член на УС и избор на нов
член; 2. разни. 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.
1631
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб кану-каяк Дунав“,
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 26.04.2013 г. в 18,30 ч. в Русе, ул.
Проф. Димитър Баларев 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението; 3. приемане на нови
членове на сдружението; 4. увеличаване броя
на членовете на управителния съвет от трима
на петима души и промяна в състава на УС; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Членовете на сдружението могат да се запознаят
с писмените материали по дневния ред на посочения адрес от 13,30 до 18 ч. всеки работен ден.
1633
8. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб „Сила“, Русе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 29.04.2013 г. в 9 ч. в Русе,
ул. Алеи Възраждане 32, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2012 г.;
предложение за решение – ОС приема отчета за
дейността на сдружението за 2012 г.; 2. промени
в устава на сдружението; предложение за решение – ОС приема предложенията на управителя
за промени в устава. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
упълномощен представител. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение на членовете на сдружението
всеки работен ден в офиса му на адрес: Русе, ул.
Алеи Възраждане 32.
1883
12. – Управителният съвет на ТД „Дочо Михайлов“ – Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 18.05.2013 г.
в 11 ч. в хижа „Ален мак“ при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на дружеството през
изтеклия период; 2. отчет за финансовия период
2008 – 2013 г.; 3. промени в устава за прием на нови
членове в дружеството; 4. избор на нов УС и КС.
1769
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5. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски Цигай овце и Каракачански
кон“, Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно събрание на 10.05.2013 г. в 14
ч. в заседателната зала на ОСЖЗ – Смолян, ул.
Невястата 35, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на асоциацията за 2012 г.; 2.
утвърждаване на финансов отчет на асоциацията
за 2012 г.; 3. приемане на бюджет за 2013 г.; 4.
други. Материалите по дневния ред са изложени
в офиса на сдружението на ул. Невястата 20, офис
ИАСРЖ – Смолян, стая 5.
1733
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб Олимп“, Созопол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
10.05.2013 г. в 10 ч. в Созопол, ул. Капитан Петко
Войвода 3, при следния дневен ред: 1. преобразуване на сдружение „Спортен клуб Олимп“ в
ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна
дейност; проекторешение – ОС приема предложените промени; 2. промяна на устава на
сдружението съобразно преобразуването; проекторешение – ОС приема предложените промени.
Материалите по дневния ред са на разположение
в офиса на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1884
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионална асоциация на
млекопроизводителите – Средец“, гр. Средец, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 7.05.2013 г. в 11 ч. в гр. Средец, ул. Лиляна
Димитрова 1, зала „Младина“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на председателя
на управителния съвет; 2. финансов отчет на
председателя на контролния съвет; 3. избор на нов
управителен съвет, контролен съвет и председател;
4. разни. 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.
1885
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб Отворено общество – Стара Загора“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
25.04.2013 г. в 18,30 ч. в Стара Загора, ул. Армейска
16, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на сдружението през 2012 г.; 2. финансов отчет на
сдружението за 2012 г.; 3. приемане на отчетите
на сдружението за 2012 г.; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе от 19,30 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват и
вземат участие в общото събрание.
1886
1. – Управителният съвет на ТС „Морски
бриз – Шабла“ – Шабла, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал. 1 от устава на сдружението свиква на 25.04.2013 г. в 17 ч. в р-т „Космос“,
Шабла, общо събрание при следния дневен ред: 1.
отчет за организационната и финансовата дейност
на сдружението; 2. предложение за изменение и
допълнение на устава на сдружението: предлага
промяна формата на сдружението: от сдружение
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с нестопанска цел в частна полза да стане сдружение с нестопанска цел в обществена полза;
предложение за промяна седалището на управ
ление; предложение за промяна на чл. 12 – да
отпадне ал. 2; 3. прекратяване на членство и
приемане на нови членове; 4. промяна на броя и
състава на УС на сдружението: да бъде променен
от 7 членове на 3 членове; 5. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 13
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе 1 час по-късно на същото място при
същия дневен ред, ако присъстват не по-малко
от 30 % от членовете на сдружението.
1824
1. – Управителният съвет на СНЦ „С. Доб
роплодни“, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете
на сдружението на 25.04.2013 г. в 10 ч. в стая
№ 19 на СОУ „С. Доброплодни“ в Шумен, бул.
Мадара 34, при следния дневен ред: 1. приемане
на баланс на сдружението за 2012 г. и към датата
на приключване на ликвидацията; 2. приемане на
пояснителен доклад към баланса на сдружението;
3. приемане на отчет на ликвидатора на сдружението след приключилата ликвидация; 4. вземане
на решение за освобождаване от отговорност на
ликвидатора; 5. вземане на решение за разпределение на имуществото на сдружението; 6. вземане
на решение за заличаване на сдружението от
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел при Окръжния съд – Шумен. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същата дата от 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред при наличния
кворум. Поканват с всички членове на СНЦ
„С. Доброплодни“ да участват в общото събрание.
1882
2. – Управителният съвет на Асоциацията на
свиневъдите в България, Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията на 24.04.2013 г. в 14 ч. в Шумен в залата
на Земеделския институт, бул. Симеон Велики 3,
при следния дневен ред: 1. отчет и информация
на УС за дейността на АСБ за 2012 г.; 2. приемане на финансовия отчет за 2012 г.; 3. приемане
на годишния доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4.
приемане на нови членове; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
1894
11. – Управителният съвет на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението и протокол № 18, т. 4 на УС от 15.02.2013 г.
свиква редовно общо събрание на 29.04.2013 г.
в 14 ч. в Тутракан в залата на Общинския съвет – гр. Тутракан, при следния дневен ред: 1.
освобождаване или приемане на нови членове
на МИРГ; 2. годишен доклад за дейността на
МИРГ за 2012 г.; 3. годишен финансов отчет на
МИРГ за 2012 г.; 4. участие на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ в учредяването на
асоциация на местните инциативни рибарски
групи в България; 5. промени в текстове на устава
на МИРГ; 6. други. Общото събрание е законно,
ако присъстват делегати, представляващи повече
от половината членове. При липса на кворум на
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27(1) от устава
на сдружението събранието ще се проведе същия
ден 1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
1731
36. – Управителният съвет на футболен клуб
„Рациария“, с. Арчар, община Димово, област
Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 20.04.2013 г.
в 10 ч. в сградата на кметството в с. Арчар при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата
на клуба през 2012 г.; 2. приемане на промени
в устава на клуба; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. разни. Поканват се членовете на клуба
да присъстват.
1636
2. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Христо Ботев“, с. Росен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на училищното настоятелство на 11.04.2013 г. в
17,30 ч. в сградата на Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Росен, община Созопол, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятелството през 2012 г.; 2. избор на нов председател
на училищното настоятелство.
1727
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по плуване и
триатлон „МК – Комити – 2008“ – с. Чучулигово, община Петрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.04.2013 г. в 10 ч. в
с. Чучулигово, комплекс „Комитите“, община Петрич, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
на УС за дейността на сдружението; 2. приемане
плана за дейността на сдружението; 3. приемане
решение за приемане/изключване на членове; 4.
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избиране на нов УС; 5. избор на нов председател на УС; 6. приемане изменение на устава; 7.
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.
1770
Иван Василев Иванов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Настоятелство при
Професионална гимназия по архитектура „Васил Левск и“ – Варна, в лик видаци я по ф.д.
№ 3448/2005 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата
до кредиторите.
1854
Мария Димитрова Ботева, ликвидатор на
Училищно настоятелство „Напредък – 98“ при
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Троица, област
Шумен, в ликвидация по ф. д. № 980/1999 г., на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
1646
Поправка. Националната художествена академия прави поправка в обявения конкурс за
професор по 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (ДВ, бр. 8 от 2013 г., стр. 81),
като текстът в скобите „Принципи на визуалната
комуникация“ да се чете: „Принципи на визуалната композиция“.
1831
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