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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за възлагане на министъра на външните
работи да бъде отправена покана към меж
дународни организации и парламентарни
асамблеи за изпращане на наблюдатели на
Парламентарни избори 2013 г.
Народното събрание на Република България
на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с § 1, т. 18,
буква „а“ от допълнителните разпоредби на
Изборния кодекс
РЕШИ:
Възлага на министъра на външните работи
на Република България да бъде отправена
покана към международните организации
и парламентарните асамблеи, посочени в
§ 1, т. 18, буква „а“ от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за изпращане
на наблюдатели на Парламентарни избори
2013 г. Поканата да бъде за разширени мисии
от наблюдатели.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 28 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2018

РЕШЕНИЕ

относно проведения на 27 януари 2013 г. на
ционален референдум
С провеждане на референдума от 27 януари
2013 г. българската демокрация направи нова
крачка напред. Резултатът показа, че:
– огромна част от българските граждани
не приемат строителството на нова ядрена
електроцентрала в Белене;
– мнозинството от хората не се съгласиха да поемат отговорността на държавните
институции – Парламент и правителство,
при решаването на въпроса за посоката на
развитие на ядрената енергетика в България;
– Народното събрание трябва да се произнесе за темата на референдума в тримесечен
срок.
Обстоятелството, че законът е предвидил
при участие над 20 % от избирателите въпросът от допитването отново да се разгледа от
Парламента, показва необходимостта от ново
решение. За изпълнение на това изискване
на закона Народното събрание на Република
България приема следното

РЕШЕНИЕ:
1. Подкрепя решението на правителството
за спиране на проекта за строителство на
нова ядрена електроцентрала на площадката
„Белене“ и настоява за окончателното му
прекратяване.
2. Настоява за ускоряване на процедурите
по удължаване срока на експлоатация на V
и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй“.
3. Препоръчва на правителството да обяви
открит международен търг за строителство
на нова ядрена мощност от поколение 3+ на
площадка „Козлодуй“.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 27 февруари 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2033

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 44
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 6,
ал. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Лилиана Тотева Терзиева за
член на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество.
Издаден в София на 1 март 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
2097

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 124
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Решение № 693
на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 73
от 2011 г.) за предоставяне на концесия за до
бив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства – скално
облицовъчни материали – гнайсошисти, от
находище „Чатала“, разположено в земли
щето на с. Железино, община Ивайловград,
област Хасково
На основание чл. 54, ал. 4 и 5 във връзка
с чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В наименованието на решението след
думите „находище „Чатала“ се поставя запетая
и се добавя „участък „Юг“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. Предос та вя кон цеси я за доби в на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от
находище „Чатала“, участък „Юг“, разположен
в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково, който се извършва
със средства, осигурени от концесионера, и
на негов риск.“
3. Точка 2 се изменя така:
„2. Определ я концесионна площ с размер 168 775 к в. м, индивид уа лизирана с
координатите на точк и от № 1 до № 15 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези г раници концесионната
площ вк лючва:
2.1. Площта на находище „Чатала“, участък
„Юг“, с размер 112 364 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 10
по външния контур на запасите в координатна
система „1970 г.“.
2.2. Допълнителна площ, необходима за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.“
4. В т. 5, подточки 5.3.1 и 5.3.3 след думите
„находище „Чатала“ се поставя запетая и се
добавя „участък „Юг“.
5. В т. 6 се правят следните изменения и
допълнения:
5.1. В подточка 6.1.3 се създава изречение
второ: „с допълнителното споразумение към
концесионния договор се определят размерът,
условията и редът за внасяне на концесионно
плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;“.
5.2. Подточка 6.1.5 се изменя така:
„6.1.5. добивните дейности по никакъв начин
да не засягат територията на недвижимите
културни ценности и охранителната им зона,
както и археологическите обекти, разположени
в близост до находището;“.
5.3. В подточка 6.2.3 числото „291 200“ се
заменя с „1 022 300“.
5.4. Подточка 6.2.7.1 се изменя така:
„6.2.7.1. шестмесечни отчети за действително добитите и продадените количества
г н а й с о ш и с т и и с р ед н о п р е т е г л е н а т а и м
п рода ж на цена по операт и вн и да н н и за
съответния период, както и за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие – до 15 дни след изтичане на
отчетния период;“.
5.5. Подточка 6.2.7.3 се изменя така:
„6.2.7.3. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
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изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета (резултати от маркшайдерски измервания, кантарни
разписки, фактури и др.);“.
5.6. Подточка 6.2.11 се изменя така:
„6.2.11. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Хасково, с цел наблюдения за
предотвратяване разрушаването на неизвестни
към момента археологически структури и
мониторинг;“.
6. В т. 9 се правят следните изменения:
6.1. Подточка 9.1 се изменя така:
„9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението за
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, данък върху
добавената стойност (ДДС), лихви за забавено
изпълнение на задължението за концесионно
плащане, както и неустойки при неизпълнение
или при забавено или неточно изпълнение на
всяко непарично задължение.“
6.2. В подточка 9.1.2 думите „до 31 март“
се заменят с „до 31 януари“.
6.3. В подточка 9.1.3 думите „60 дни след
изтичане на съответната година“ се заменят
с „до 28 февруари на следващата година“.
7. В т. 10 подточка 10.3 се изменя така:
„10.3. Концесионерът внася минимално
парично концесионно плащане в размер не
по-нисък от 34 360 лв. годишно, определен
на базата на 8562 куб. м минимален годишен
добив, при утвърден обемен рандеман 35 на
сто и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 10.2.“
8. Точка 11 се изменя така:
„11. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма превежда по бюджета на
община Ивайловград част от извършеното
концесионно плащане в размер 50 на сто,
определена при условията и по реда на чл. 81
от Закона за концесиите, без ДДС.“
9. За първата година от срока на концесията, следваща сключването на Допълнително
споразумение № 3 към концесионния договор,
банковата гаранция е в размер 54 713 лв. и
се предоставя до 7 дни след сключване на
допълнителното споразумение.
10. Допълнително споразумение № 3 към
договора за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от
находище „Чатала“, разположено в землището
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на с. Железино, община Ивайловград, област
Хасково, влиза в сила от датата на представяне
на банковата гаранция по т. 9.
11. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма в срок до три
месеца от влизането в сила на решението да
сключи допълнително споразумение към договора за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от
находище „Чатала“, разположено в землището
на с. Железино, община Ивайловград, област
Хасково, сключен с „Гнайс Кобилино“ – ООД.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Чатала“,
участък „Юг“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1851

Координати
X (север), м

Y (изток), м

4528517,4
4528636,5
4528550,0
4528605,0
4528830,1
4528688,6
4528508,7
4528518,5
4528508,5
4528200,0
4528200,0
4528294,3
4528410,9
4528502,6
4528502,4

9461515,2
9461529,8
9461830,0
9462212,0
9462342,7
9462485,3
9462459,8
9462155,4
9462029,9
9462019,2
9461887,0
9461831,7
9461844,6
9461794,5
9461756,2

РЕШЕНИЕ № 125
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
За кона за подзем н и т е богатс т ва – с т ро
ителни материали – андезитови туфи, от
н а ход и щ е „Т р и т е к ру ш и – з а п а д “, р а з 
положено в землището на гр. Карнобат,
община Карнобат, област Бу ргас, на „Ба
залт“ – ЕООД, Хасково
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация чрез добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – андезитови туфи, представляващи
изк л юч и т ел на д ържа вна собс т венос т, о т
находище „Трите круши – запад“, разположено в землището на гр. Карнобат, община
Карнобат, област Бургас, който се извършва
с осигурени от концесионера средства и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
422 030 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 9 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Трите круши – запад“, която е 324 861 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 14
включително съгласно схема и координатен
регистър в координатна система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Допълнителни площи, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на положително решение
по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС), съобразено и с изискванията
на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното
разнообразие.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определ я по право за концесионер
„База л т“ – ЕООД, Хасково – т и т ул я р на
Удостоверение за търговско откритие № 0286
от 23.01.2007 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма на проектите и плановете по т. 7.2.3,
изготвени съобразно мерките и препоръките
от решението по ОВОС, в т.ч. оценката за
съвместимостта на проектите с предмета и
целите на опазване на засегнатите защитени
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зони. Решението се прилага към административния акт по съгласуване на проекта
по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и предоставя на трети
лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта
на концесията, без изрично писмено съгласие
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
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7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива андезитови туфи от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – андезитови туфи;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на
концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Трите круши – запад“, складиране, преработка, транспорт и продажба на
подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концеси ята; с допълнителното споразу мение
се определят размерът, условията и редът
за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по решението и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и т у ризма,
а при необходимост и с дру ги компетентни държавни органи, при услови я, по ред
и в срокове, определени с концесионни я
договор:

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; за измененията и допълненията в
цялостния проект да се уведоми Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, за уточняване на необходимостта
от провеж дане на процед у ри по реда на
нормативната уредба по околна среда преди
съгласуването по т. 6.1;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
андезитови туфи и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие – до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
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запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. добивните дейности по никакъв начин
да не засягат територията на археологическите
недвижими културни ценности, разположени
в близост до концесионната площ и тяхната
охранителна зона;
7.2.9. всички дейности, свързани с прокарването на техническа инфрастру кт у ра
северозападно от концесионната площ (ако
се предвиждат такива), да се извършват под
наблюдението на специалисти – археолози
от Историческия музей – Карнобат, съгласно
изискванията на чл. 161, ал. 2 от Закона за
културното наследство;
7.2.10. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури
периодичен мониторинг на територията на
добивните работи от археолог на Регионалния
исторически музей – Бургас;
7.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.12. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени с концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
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7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от концесионното
обезпечение по т. 8.2, данък върху добавената
стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение
на задължението за концесионно плащане,
както и неустойки при неизпълнение или при
забавено или неточно изпълнение на всяко
непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 37 400 лв. с ДДС и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на изпълнение на условието по т. 4.1;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя
на концедента до 31 януари на съответната
година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения или
при нарушаване на условие по концесията.
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Формите на неизпълнение, условията и редът
за тяхното установяване, както и видът и
размерът на санкциите се определят с концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3 не
може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон. Тази
стойност се индексира ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа
информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
11 700 лв. без ДДС/шестмесечие, определен
на базата на 39 000 тона/шестмесечие добити
андезитови туфи и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство съгласно
т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
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9.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на концесионера част от концесионното
плащане в размер 50 на сто от извършеното
концесионно плащане за съответния отчетен
период по бюджета на община Карнобат при
условията и по реда на чл. 81 от Закона за
концесиите.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Базалт“ – ЕООД,
Хасково, в тримесечен срок от влизането в
сила на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Трите
круши – запад“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Изменения на чл. 25 и 26 от Конвенцията за
опазване и използване на трансграничните
водни течения и международните езера
(Ратифицирани със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 12 септември 2012 г. – ДВ,
бр. 73 от 2012 г. В сила от 6 февруари 2013 г.)
ООН

Е

Икономически и социален съвет
Разпространение: ОБЩО
ЕСЕ/MP.WAT/14
12 януари 2004 г.
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИ
ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ
ЗА ЕВРОПА
СРЕЩА НА СТРАНИТЕ ОТ КОНВЕНЦИ
ЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ТРАНСГРАНИЧНИ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И
МЕЖДУНАРОДНИ ЕЗЕРА
Изменение на член 25 и член 26 от
Конвенцията
1. На 28 ноември 2003 г. Страните по
Конвенцията за опазване и използване на трансгранични водни течения и
международни езера внесоха изменения
в член 25 и член 26 от Конвенцията с
решение III/1, следвайки предложение
от правителството на Швейцария от
20 август 2003 г. (вж. MP.WAT/2003/4).
2. Решението, включително и текстът на
изменението, са прикрепени по-долу.
ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕШЕНИЕ III/1

№

X (север), м

Y (изток), м

Изменение към Конвенцията за водата

1.

4657800,0

9548400,0

2.

4657684,0

9548403,0

3.

4657614,0

9548352,0

4.

4657118,8

9548594,6

5.

4657023,4

9548000,7

6.

4656498,1

9547946,6

7.

4656476,5

9547809,4

8.

4656936,1

9547865,7

9.

4657696,5

9548005,3

Среща на страните
Изразявайки твърдото убеждение, че сътрудничеството между крайбрежните държави за трансграничните водни течения и
международните езера допринася за мира и
сигурността и за устойчивото управление на
водите и е в полза на всички,
Желаейки да насърчи сътрудничеството на
речните басейни по света и да сподели опита
си с други региони по света,
Надявайки се да позволи на държавите,
намиращи се извън региона на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) към ООН, да
станат страни по Конвенцията, както вече се
предвижда по други конвенции за околната

1852
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среда на ИКЕ (като Конвенцията за достъпа
до информация, участието на обществеността
в процеса на взимането на решения и достъпа
до правосъдие по въпроси на околната среда
и Конвенцията за оценка на въздействието
върху околната среда в трансграничен контекст), както и по Протокола за гражданска
отговорност и компенсация за вреди, нанесени
от трансгранични ефекти от индустриални
произшествия в трансгранични води,
1. Приема следните изменения към Конвенцията:
(а)		 В член 25 след параграф 2 добавя нов
		 параграф, който посочва, че:
„3. Всяка друга държава, която не е упоме		 ната в параграф 2 и която е Член на ООН,
може да се присъедини към Конвенцията
с одобрението на срещата на страните.
В акта на присъединяване съответната
държава декларира, че одобрението
за нейното присъединяване към Конвенцията е било получено от срещата
на страните и определя конкретната
дата, на която е получила одобрение.
Всяко такова искане за присъединяване
от членки на ООН няма да се счита
за одобрено от участниците в срещата
на страните, докато този параграф не
е влязъл в сила за всички държави и
организации, които са били страни по
Конвенцията на 28 ноември 2003 г.“
И да преномерира следващите параграфи
според реда им:
(б)		 В член 26, параграф 3 след „упомената в
		 член 23“ се добавя „или в параграф 3
		 на член 25“.
2. Призовава страните по Конвенцията
бързо да депозират техните инструменти
за приемане на поправката
3. Настоява всяка държава или организация, която ратифицира, приема или
одобрява Конвенцията, едновременно да
ратифицира, приеме или одобри горното
изменение.
4. Н ас ърч а ва д ърж а ви , н а м и ра щ и с е
извън региона на ИКЕ, в частност онези,
които граничат с него, да се присъединят към Конвенцията и с тази цел да
потърсят одобрението на срещата на
страните.
5. К а н и за и н т ер е с ова н и т е д ърж а ви –
членки на ООН, да участват в срещите като наблюдатели и да участват в
дейностите в работната програма на
Конвенцията.
6. Кани държавите, граничещи с региона
на ИКЕ, които все още не са предприели
следните действия за техническо сътрудничество или сключване на двустранни или многостранни споразумения с
крайбрежните държави от ИКЕ, да ги
предприемат в съответствие с условията
на Част II от Конвенцията без отлагане.
1835
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НАРЕДБА № Н-4
от 14 септември 2012 г.

за характеризиране на повърхностните води
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат редът
и начинът за характеризиране, класифициране
и представяне на състоянието/потенциала на
повърхностните водни тела.
(2) С наредбата се определят и изискванията
за определяне на:
1. повърхностните водни тела в границите
на всеки район за басейново управление, които се идентифицират като попадащи в една
от следните категории повърхностни води:
а) реки;
б) езера;
в) преходни води и крайбрежни води;
г) изкуствени или силно модифицирани
водни тела;
2. типовете на повърхностните водни тела
за всяка категория повърхностни води по т. 1
в границите на всеки район за басейново
управление;
3. местонахож дението и г раниците на
всички типове повърхностни водни тела в
границите на всеки район за басейново управ
ление на водите, като се извършва и тяхното
първоначално характеризиране;
4. специфичните референтни условия за
всички типове повърхностни водни тела,
определени по т. 2;
5. вида и големината на натиска от човешка дейност върху водните тела в границите
на всеки район за басейново управление на
водите.
Г л а в а

в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПОВЕТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА
Чл. 2. (1) Директорите на басейновите
дирекции диференцират съответните повърхностни водни тела за всяка една от категориите
повърхностни води по чл. 1, ал. 2, т. 1, които
попадат в границите на района за басейново
управление, според техния тип, като използват
система от фактори, посочени в приложение
№ 1. Диференцирането по типове се извършва
въз основа на стойностите на задължителни
и незадължителни фактори или въз основа
на комбинация от тях, необходими, за да се
осигури определянето на специфични за всеки
тип биологични референтни условия.
(2) При използване на фактори, извън
посочените в приложение № 1, въз основа
на които басейновите дирекции извършват
идентифицирането на типовете повърхностни
водни тела, техният списък се одобрява със
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заповед на министъра на околната среда и
водите по предложение на органите по ал. 1
след п редставяне на съот вет ната нау чна
обосновка.
(3) За определяне типа на изкуствените и
силно модифицираните повърхностни водни
тела се използват факторите от приложение
№ 1 за онази категория повърхностни води,
която е най-близко по характер до тях. Определянето на повърхностно водно тяло като
изкуствено или силно модифицирано се извършва в съответствие с чл. 156б от Закона
за водите (ЗВ).
Чл. 3. (1) Органите по чл. 2, ал. 1 изготвят
карта и/или карти в географска информационна система (ГИС) за географското местонахождение и границите на типовете повърхностни
водни тела в границите на съответните райони
за басейново управление на водите.
(2) Картата и/или картите по ал. 1 се
предоставят на Европейската комисия от
министъра на околната среда и водите или
упълномощено от него лице по реда на наредбата по чл. 11, ал. 2 от Закона за опазване
на околната среда.
Г л а в а

т р е т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ УСЛОВИЯ
ЗА ТИПОВЕТЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ
ТЕЛА
Чл. 4. (1) За всеки един от определените
по реда на глава втора типове повърхностни
водни тела директорите на басейновите дирекции определят:
1. специфични за типа биологични референтни условия;
2. специфични за типа хидроморфологични
и физикохимични условия.
(2) Специфичните референтни условия по
ал. 1, т. 1 се определят въз основа на съответните биологични елементи за качество,
посочени в т. 1.1 на приложение № 2.
(3) Специфичните референтни условия по
ал. 2 се определят въз основа на стойностите на биологичните елементи за качество,
които отговарят на много добро екологично
състояние, съгласно таблиците към т. 1.2 на
приложение № 2.
(4) Специфичните условия по ал. 1, т. 2 за
всеки един тип повърхностни водни тела се
определят въз основа на съответните хидроморфологични, химични и физикохимични
елементи за качество, посочени в т. 1.1 на
приложение № 2.
(5) Специфичните услови я по ал. 4 се
определ ят въз основа на стойностите на
хидроморфологичните и физикохимичните
елементи, които отговарят на много добро
екологично състояние, съгласно таблиците
към т. 1.2 на приложение № 2.
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Чл. 5. (1) Специфичните за типа условия по чл. 4, ал. 1 за изкуствените и силно
модифицираните повърхностни водни тела
се определ ят въз основа на стойностите
на биологичните, хидроморфологичните и
физикох ими чни т е елемен т и за качест во,
които отговарят на максималния екологичен
потенциал съгласно таблица 1.2.5 към т. 1.2
на приложение № 2.
(2) Стойностите на биологичните, хидроморфологичните и физикохимичните елементи
за качество, представляващи максималния
екологичен потенциал, се актуализират на
всеки 6 години.
Чл. 6. (1) Определянето на специфични за
типа условия по чл. 4, ал. 1 може да се основава
на използването на пространствени данни от
мониторинга на водите, на моделиране или
на комбинация от тези два метода.
(2) Когато няма достатъчно надеждни данни
и/или има обективни пречки за използването
на методите по ал. 1, директорите на басейновите дирекции могат да използват експертна
оценка за определянето на специфичните
условия по ал. 1.
(3) При определянето на много добро екологично състояние на водите по отношение на
концентрациите на специфични синтетични
замърсители се използват границите на определяне на най-съвременните аналитични
методи, използвани в практиката за анализ
на тези замърсители.
(4) Когато се използват пространствени
данни от мониторинга на водите за определяне на специфичните за типа биологични
референтни условия, басейновите дирекции
планират и поддържат мрежа от референтни
мониторингови станции за всеки един от определените типове повърхностни водни тела.
(5) Мрежата по ал. 4 се изгражда с достатъчен брой станции във водни тела с много
добро екологично състояние, за да се осигури
достатъчно ниво на надеждност по отношение
на стойностите на референтните условия.
При определянето на специфични за типа
биологични референтни условия се вземат
предвид както пространствената и сезонната
изменчивост на стойностите на биологичните
елементи за качество, които съответстват на
много добро екологично състояние за съответния тип повърхностно водно тяло, така и
методите за моделиране на специфичните за
типа биологични референтни условия.
(6) Списъкът от критерии и подходът за
оценка на нивото на надеждност по отношение стойностите на референтните условия
се утвърждават със заповед на министъра на
околната среда и водите.
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(7) Определянето на специфични за типа
биологични референтни условия чрез изпол
зване на моделирането може да включва използването на прогнозни методи или методи
за оценка на данни от минали периоди. Тези
методи трябва да използват исторически,
палеоложки или други налични данни и да
осигуряват достатъчно ниво на надеждност
по отношение на стойностите на референтните условия.
(8) Когато не е възможно да се определят
специфични за типа референтни услови я
за даден биологичен елемент за качество
вследствие на висока степен на природно
обусловена изменчивост на този елемент,
а не само в резултат на сезонна промяна,
тогава този елемент може да се изключи
от оценката на екологичното състояние за
съответния тип повърхностни води. Басейновите дирекции описват причините за такова
изключване в плановете за управление на
речните басейни.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТИСК А ОТ ЧОВЕШК А ДЕЙНОСТ ВЪРХУ ВОДНИТЕ ТЕЛА
Чл. 7. (1) Директорите на басейновите
дирекции събират и поддържат в актуално
състояние информация за вида и големината
на значимия натиск от човешка дейност, на
който повърхностните водни тела в границите
на всеки район за басейново управление е
възможно да са подложени.
(2) Органите по ал. 1 извършват оценка и
идентифициране на значими замърсявания от
точкови и дифузни източници и по-специално
на такива с вещества, посочени в приложение
№ 3, от битови, промишлени, селскостопански
дейности и други инсталации.
(3) Оценката и идентифицирането по
ал. 2 се извършва въз основа на информация,
събрана в съответствие с изискванията на
нормативната уредба, както и на всякаква
друга информация, необходима за целите на
анализа по ал. 1.
Чл. 8. (1) Директорите на басейновите
дирекции извършват оценка и идентифициране на:
1. значимите водовземания за използване
за битови, промишлени, селскостопански
и други цели, включително и на сезонните
колебания и общата годишна потребност от
вода, както и загубите на вода в разпределителните системи;
2. въздействието на значимото регулиране
на оттока, включително и на отклоняването и
прехвърлянето на води във водосбора на други
речни басейни, върху общата характеристика
на оттока и водните баланси;
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3. други значими въздействия от човешка
дейност върху състоянието на повърхностните води.
(2) Органите по ал. 1:
1. идентифицират значимите морфологични
изменения на водните тела;
2. извършват оценка на видовете земе
ползвания, включително идентифициране на
основните населени, промишлени и селскостопански райони, и където е целесъобразно – на
горите и местата за риболов.
Чл. 9. Значимостта на различните видове
натиск по чл. 7 и 8 се определя по критерии,
утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите.
Чл. 10. (1) Директорите на басейновите
дирекции извършват оценка на податливостта
на състоянието на повърхностните водни тела
на натиска от човешката дейност, определен
по реда на чл. 7 и 8 съгласно т. 1.2 от приложение № 2.
(2) Органите по ал. 1 използват събраната информация по чл. 7 и 8, както и всяка
друга подходяща информация, включително
съществуващите мониторингови данни за
околна среда, за извършване на оценка на
вероятността повърхностните водни тела в
границите на района за басейново управление
да не постигнат целите за качеството на околната среда, определени по реда на чл. 156а ЗВ.
(3) Органите по ал. 1 извършват по-нататъшно характеризиране на водните тела, за
които е определено, че има риск да не постигнат целите за качество на околната среда, с
цел оптимизиране планирането на програми
за мониторинг на водите по чл. 169а и на
програмите от мерки по чл. 156м ЗВ.
Г л а в а

п е т а

КЛАСИФИЦИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ
ВОДИ
Раздел I
Сравнимост на резултатите от биологичния
мониторинг
Чл. 11. (1) Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
създават система за мониторинг за оценка
на стойностите на биологичните елементи
за качество, определени за всяка категория
повърхностни води или за силно модифицирани и изкуствени повърхностни водни тела.
Системата се основава на определени биологични видове или групи биологични видове
и техните количествени и/или качествени
характеристики, които са представителни за
качествения елемент като цяло.
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(2) Резултатите от системата по ал. 1 се
изразяват като съотношения за екологично
качество с цел класификация на екологичното състояние. Тези съотношения представят
пропорцията между стойностите на биологичните параметри, които се наблюдават в
дадено повърхностно водно тяло, и стойнос
тите на тези параметри за референтните
условия, отнасящи се за същия тип тяло.
Съотношението трябва да се изразява като
числена стойност между нула и едно. Много
добро екологично състояние се посочва чрез
стойности, близки до единица, а много лошо
еколог и ч но с ъс т оя н ие – ч рез с т ой нос т и,
близки до нула.
(3) Скалата на всяко съотношение по ал. 2
за всяка категория повърхностни води е разделена на 5 класа от много добро до много лошо
екологично състояние, както са определени в
приложение № 2 „Нормативни дефиниции на
класификациите за екологичното състояние“.
За всяка една от границите между класовете
се определя числена стойност. Числените стойности за границата между класовете за много
добро и добро и за границата между добро и
умерено екологично състояние за еднаквите
типове водни тела в съответните екорегиони се
определят чрез интеркалибрация с участието
на страните от Европейския съюз по ред и
начин, определени от Европейската комисия.
(4) За силно модифицираните или изкуствените водни обекти при прилагане на
процедурата по ал. 2 и 3 отнасянето към
екологично състояние се счита за отнасяне
към екологичен потенциал.
(5) Интеркалибрацията осигурява установяването на границите по ал. 3 съобразно нормативните дефиниции, посочени в наредбата.
(6) Интеркалибрацията определя редица
места във всеки екорегион, които образуват
мрежа за интеркалибрация. Мрежата се състои от места, избрани между редица типове
повърхностни водни тела, каквито съществуват
във всеки екорегион.
(7) За всеки избран тип повърхностно водно
тяло мрежата по ал. 6 се състои от най-малко
две места, съответстващи на границата между
нормативните дефиниции за много добро и
добро състояние, и най-малко две места, съответстващи на границата между нормативните
дефиниции за добро и умерено състояние.
(8) Мес тата по а л. 6 се изби рат ч рез
експертна оценка, направена въз основа на
съвместни проверки между представители на
компетентните органи по ал. 1 и компетентните органи на останалите държави членки,
участващи в процеса на интеркалибрация,
както и въз основа на цялата останала налична информация.
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(9) Мониторинговата система по ал. 1 се
прилага и за местата от мрежата за интеркалибрация по ал. 6, които се намират в
екорегиона и представляват тип повърхностно
водно тяло, за което ще се прилага мониторинговата система. Резултатите от това прилагане се използват за задаване на цифровите
стойности за съответните граници за класове
в мониторинговата система.
Раздел II
Представяне на резултатите от мониторинга
и класифициране на екологичното състояние
и екологичния потенциал
Чл. 12. (1) За категориите повърхностни
вод и к ласифи ц и ра не т о на еколог и ч но т о
състояние на водно тяло се определя чрез
по-лошата от стойностите на резултатите
от биологичния и физикохимичния мониторинг за съответните елементи за качество,
класифицирани съгласно първата колона на
таблицата в приложение № 4. Басейновите
дирекции съставят карти за всеки район за
басейново управление, на които е отразено
класифицирането на екологичното състояние
на всяко водно тяло чрез цветово обозначение съгласно втората колона на таблицата
в приложение № 4. При класифициране на
екологичното състояние се вземат предвид и
резултатите от мониторинга на поддържащите
хидроморфологични елементи за качество.
(2) За силно модифицираните и изкуствен и т е вод н и т ела к ласифи ц и ра не т о на
екологичния потенциал на водните тела се
представя чрез по-лошата от стойностите
на резултатите от биологичния и физикохимичния мониторинг за съответните елементи за качество, класифицирани съгласно
първата колона на таблицата в приложение
№ 5. Басейновите дирекции съставят карти
за всеки район за басейново управление,
на които е отразено класифицирането на
екологичния потенциал на всяко водно тяло
чрез цветово обозначение по отношение на
изкуствените водни тела съгласно втората
колона на таблицата в приложение № 5, а по
отношение на силно модифицираните водни
тела – съгласно третата колона на таблицата
в приложение № 5.
(3) Басейновите дирекции съставят карти
за всеки район за басейново управление, на
които с черна точка посочват онези водни тела,
за които непостигането на доброто състояние
или добрия екологичен потенциал се дължи на
несъответствие с един или повече стандарти
за качеството на околната среда, установени
за това водно тяло по отношение на конкретни синтетични и несинтетични замърсители.
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(4) Оценката на екологичното състояние
и екологичния потенциал на повърхностните
водни тела се извършва по типово специфични класификационни системи съгласно
приложение № 6 и стандарти за качество за
специфични замърсители, химични елементи
и други вещества съгласно приложение № 7.
(5) К ласификационните системи и стандартите за качество по ал. 4 са резултат от
научноприложни разработки, изпълнени в
съответствие с изискванията и процедурите,
регламентирани в екологичното законодателство.
(6) За дадени типове повърхностни води,
както и при някои особени случаи определени
биологични елементи за качество могат да
имат подкрепяща роля или да бъдат изключени от оценката на екологичното състояние или потенциал, когато има обосновано
предложение, базирано на солидна научна
информация и данни.
Раздел III
Процедура за комбиниране на биологични
те елементи за качество и използваните за
оценка индикатори и параметри в един пункт
за мониторинг
Чл. 13. (1) Параметри, които са показателни
за даден биологичен елемент за качество и
характеризират ефектите от един и същ натиск
от човешка дейност, могат да се комбинират
например чрез осредняване на стойностите им
или чрез процедура за определяне на фактор
на тежест. Използването на няколко различни
параметъра за един и същ биологичен елемент
за качество за оценка ефекта на един и същ
вид натиск е допустимо с цел повишаване
степента на достоверност на крайната оценка.
(2) Стойностите на параметри, които са
показателни за даден биологичен елемент
за качество и са специфични за ефектите от
различни по вид и характер източници на
натиск, не се осредняват. Комбинирането на
резултатите става, като най-лошият резултат
за групата параметри определя оценката на
ниво биологичен елемент за качество.
(3) Допустимо е комбиниране чрез осредняване на стойностите на параметри, които не
са специфични за конкретен вид въздействие,
а характеризират комплексния ефект на набор
от въздействия.
(4) Комбинирането на резултатите от оценките на състоянието за всеки биологичен елемент за качество се извършва, като крайната
оценка на състоянието в пункта се определя
от най-ниската оценка за даден биологичен
елемент за качество.
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Раздел IV
Представяне на резултатите от мониторинга
и класифициране на химичното състояние
Чл. 14. (1) Когато химичното състояние
на едно повърхностно водно тяло постигне
съответствие със стандартите за качество
на околната среда, установени в наредбата
по чл. 135, ал. 1, т. 17 ЗВ, то се регистрира
като постигащо добро химично състояние. В
противен случай водното тяло се регистрира
като непостигащо добро химично състояние.
(2) Басейновите дирекции съставят карта
за всеки район за басейново управление, на
която е отразено химичното състояние на
всяко водно тяло чрез цветово обозначение
съгласно втората колона на таблицата в приложение № 8.
Раздел V
Определяне на химически стандарти за ка
чество на повърхностни води
Чл. 15. При определянето на химически
стандарти за качество на повърхностни води
за основните замърсители, посочени в т. 1 – 9
на приложение № 3, се използват данни за
остри и хронични състояния на токсичност
при посочените по-долу базови таксони, които
присъстват в разглеждания воден обект, както
и за всички други водни видове, за които има
налични данни:
1. водорасли и/или макрофити;
2. дафния или представителни организми
за солени води;
3. риби.
Чл. 16. При подготовката на химическите
стандарти за качество се прилага следната
процедура за определяне на максималната
средногодишна концентрация на замърсителите:
1. определ яне на подход ящ фактор на
оценка на безопасност за всеки от случаите,
посочени в приложение № 9, в съответствие с
наличните данни от оценката на безопасността
на веществата, извършена съгласно раздел
3.3.1 на Приложение I към Регламент (ЕС)
1907/2006 относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH);
2. когато има налични данни за устойчивостта и биоакумулирането, те се вземат
предвид при определянето на окончателната
стойност на стандарта за качество на околната среда;
3. определеният стандарт се сравнява с
всички данни от други теренни проучвания;
в случай на аномалии изчисленията се преразглеждат за изчисляване на по-прецизни
фактори на оценка на безопасност;
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4. определеният стандарт се подлага на
експертно и обществено обсъждане, допринасящо за изчисляване на по-прецизен фактор
на оценка на безопасност.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Специфични за даден тип водни тела
хидроморфологични и физикохимични условия“ означава състояние в настоящето или
в миналото, когато е нямало или е имало
много малки изменения в стойностите на
хидроморфологичните и физикохимичните
елементи за качество, каквито биха могли да
се регистрират при отсъствие на антропогенно
въздействие.
2. „Специфични за даден тип водни тела
биологични референтни условия“ означава състояние в настоящето или в миналото, когато е
нямало или е имало много малки изменения
в стойностите на биологичните елементи за
качество, каквито биха могли да се регистрират при отсъствие на въздействие от човешка
дейност; биологичните референтни условия
трябва да се представят чрез стойностите на
биологичните елементи за качество при изчисляването на съотношението на екологичното
качество и последващото класифициране на
екологичното състояние.
3. „Точков източник на замърсяване“ е
обект, от който отпадъчните води чрез едно
или повече зауствания постъпват в дадено
водно тяло.
4. „Дифузен източник на замърсяване“ означава дейност или дейности, замърсяването
от които не може да се асоциира (свърже) с
точков източник на замърсяване и произхожда в
резултат на пространствено използване на земи.
5. „Референтна мониторингова станция“
е географско място, разположено в участък
от водно тяло без или със минимално въздействие от човешка дейност, състоянието на
водите на което отговаря на специфичните
за типа биологични референтни условия и на
специфичните хидроморфологични и физикохимични условия.
6. „Остро състояние на токсичност“ е
въздействие, при което токсичният агент е
в концентрации и с продължителност, предизвикващи пълно унищожаване на водните
организмови съобщества.
7. „Хронично състояние на токсичност“ е
потискане на жизнената активност на водните
организми чрез пряко отровно действие или
биоакумулация на токсичните агенти.
8. „Значим натиск“ е този, който сам по
себе си или в комбинация с други видове
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натиск може да допринесе с въздействието
си до непостигане на поставените екологични
цели за определеното водно тяло.
9. „Интеркалибрация“ е процес, осигуряващ сравнимост на резултатите от оценката
на биологичните елементи за качество по
методики за анализ и оценка, разработени от
отделни европейски държави членки.
10. „Екорегион“ е териториална единица,
в която са проявени приблизително едни и
същи растителни и животински елементи,
обусловени от еднотипни климатични влияния,
геологично развитие и историческо развитие
на флората и фауната.
§ 2. Тази наредба въвежда изискванията
на Приложение II, т. 1.1 „Характеризиране
на повърхностен тип водни обекти“, т. 1.2
„Екорегиони и типове повърхностни водни
обекти“, „Система Б“, т. 1.3 „Установяване
на специфични условия за типовете повърхностни водни обекти“, т. 1.4 „Определяне на
товарите“, т. 1.5 „Оценка на въздействието“;
Приложение V, т. 1.1 „Качествени елементи
за класификация на екологичното състояние“,
т. 1.2 „Нормативни определения за класификациите на екологичното състояние“, т. 1.4.
„Класификация и представяне на екологичното
състояние“ и Приложение VIII от Директива
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността
в областта на политиката за водите (OB, бр.
L 327/1 от 22.12.2000 г.).
§ 3. Класификационната система за оценка
на екологично състояние и стандартите за
качество на околна среда за специфични замърсители, химични елементи и други вещества
се променят в съответствие с актуализиране
на европейското законодателство и резултати
от научни разработки, утвърдени от министъра
на околната среда и водите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 135, ал. 1, т. 9 от Закона за водите.
§ 5. Наредба № 13 от 2007 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ,
бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2011 г.)
и свързаните с нея поднормативни актове се
отменят.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Нона Караджова
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Приложение № 1
към чл. 2
Типове повърхностни водни тела
Реки
Физични и химични фактори,
които определят характеристиката на реката или част от
Характеристика
реката и следователно биологичната популационна структура и състав
надморска височина
географска ширина
Задъл ж ителни
географска дължина
фактори
геология
размер
разстояние от изворите
енергия на течението (функция
от дебита и наклона)
средна широчина на водата
средна дълбочина на водата
среден наклон на водата
форма на основното речно
корито
категория на оттока на реката
форма на долината
Незадължителпренос на неразтворени вени фактори
щества
способност за неутрализиране
на киселини
среден състав на субстрата
преобладаващ тип на субстрата
хлориди
т ем перат у р ен д иа па зон на
въздуха
средна температура на въздуха
валежи
Езера
Физични и химични фактори,
които определят характеристиката на езерото или част
Характеристика
о т езеро т о и следоват ел но
биологичната популационна
структура и състав

Задължителни

надморска височина
географска ширина
географска дължина
дълбочина
геология
размер

средна дълбочина на водата
форма на езерото
времепрестой
средна температура на въздуха
т ем перат у р ен д иа па зон на
въздуха
характеристики на смесване
Незадължител- (мономиктично, димиктично,
ни фактори
полимиктично)
способност за неутрализиране
на киселини
фоново състояние на биогенните елементи
среден състав на субстрата
колебания на водното ниво
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Преходни води
Физични и химични фактори,
които определят характерисХарактеристика тиката на преходните води и
следователно биологичната популационна структура и състав
географска ширина
З а д ъ л ж и т е л н и географска дължина
фактори
приливен диапазон
соленост
дълбочина
скорост на течението
вълново въздействие
времепрестой
средна температура на водата
Незадължителхарактеристики на смесване
ни фактори
мътност
среден състав на субстрата
форма
температурен диапазон на водата
Крайбрежни води
Физични и химични фактори,
които определят характеристиката на крайбрежните води
Характеристика
и следователно биологичната
поп ула ц ион на с т ру к т у ра и
състав
географска ширина
З а д ъ л ж и т е л н и географска дължина
фактори
приливен диапазон
соленост
скорост на течението
вълново въздействие
средна температура на водата
характеристики на смесване
Незадължител- мътност
ни фактори
времепрестой (в закрити заливи)
среден състав на субстрата
температурен диапазон на водата

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 2 – 5, чл. 5,
ал. 1, чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 3
Състояние на повърхностните води
1.1. Елементи за качество за класифициране на
екологичното състояние
1.1.1. Р е к и
Биологични елементи
Състав и обилие на водната флора
Състав и обилие на дънната безгръбначна
фауна
Състав, обилие и възрастова структура на
рибната фауна
Хидроморфологични елементи в подкрепа на
биологичните елементи
Хидрологичен режим:
количество и динамика на водния отток
връзка с подземни водни тела
Непрекъснатост на реките
Морфологични състояния:
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вариране на дълбочината и широчината на
реката
структура и субстрат на речното корито
структура на крайречната зона
Химични и физикохимични елементи в подкрепа на биологичните елементи
Общи елементи
Температурни условия
Условия на окисляване
Соленост
Състояние на вкисляване
Биогенни условия
Специфични замърсители
Замърсяване с други вещества, които се за
устват в значителни количества във водното тяло
1.1.2. Е з е р а
Биологични елементи
Състав, обилие и биомаса на фитопланктона
Състав и обилие на друга водна флора
Състав и обилие на дънната безгръбначна
фауна
Състав, обилие и възрастова структура на
рибната фауна
Хидроморфоложки елементи в подкрепа на
биологичните елементи
Хидрологичен режим:
количество и динамика на водния отток
времепрестой
връзка с подземно водно тяло
Морфологични условия:
изменение на дълбочината на езерото
количество, структура и субстрат на езерното
дъно
структура на езерния бряг
Химически и физикохимични елементи, поддържащи биологичните елементи
Общи елементи
Прозрачност
Температурни условия
Условия на окисляване
Соленост
Състояние на вкисляване
Биогенни условия
Специфични замърсители
Замърсяване с други вещества, които се за
устват в значителни количества във водното тяло
1.1.3. П р е х о д н и в о д и
Биологични елементи
Състав, обилие и биомаса на фитопланктона
Състав и обилие на друга водна флора
Състав и обилие на дънна безгръбначна фауна
Състав и обилие на рибна фауна
Хидроморфологични елементи в подкрепа на
биологичните елементи
Морфологични условия:
изменение на дълбочината
количество, структура и субстрат на дъното
структура на междуприливната зона
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Приливен режим:
отток на пресни води
вълново въздействие
Химически и физикохимични елементи, поддържащи биологичните елементи
Общи елементи
Прозрачност
Температурни условия
Условия на окисляване
Соленост
Биогенни условия
Специфични замърсители
Замърсяване с други вещества, зауствани в
значителни количества във водното тяло
1.1.4. К р а й б р е ж н и в о д и
Биологични елементи
Състав, обилие и биомаса на фитопланктона
Състав и обилие на друга водна флора
Състав и обилие на дънна безгръбначна фауна
Хидроморфологични елементи в подкрепа на
биологичните елементи
Морфологични условия:
изменение на дълбочината
структура и субстрат на крайбрежното дъно
структура на междуприливната зона
Приливен режим:
посока на доминиращите течения
вълново въздействие
Химически и физикохимични елементи, поддържащи биологичните елементи
Общи елементи
Прозрачност
Температурни условия
Условия на окисляване
Соленост
Биогенни условия
Специфични замърсители
Замърсяване с други вещества, зауствани в
значителни количества във водното тяло
1.1.5. И з к у с т в е н и и с и л н о м о д и ф и ц и рани повърхностни водни тела
Елементите за качество, приложими за изкуствените и силно модифицираните повърхностни
водни тела, трябва да бъдат онези, които се
прилагат за която и да е от четирите категории
естествени повърхностни води, посочени по-горе,
която има най-голямо сходство с въпросното
силно модифицирано или изкуствено водно тяло.
1.2. Нормативни дефиниции на класификациите
за екологичното състояние
Таблица 1.2. Обща дефиниция за реки, езера,
преходни води и крайбрежни води
Следващият текст представя обща дефиниция
за екологично качество. За целите на класифицирането стойностите на елементите за качество за
екологичното състояние за всяка категория повърхностни води са дадени в таблици 1.2.1 – 1.2.4.
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Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Общ

Не съществуват или има незначителни антропогенни изменения на
стойностите на физикохимичните
и хидроморфологичните елементи
за качество за типа повърхностно
водно тяло от тези, които нормално се асоциират с този тип в
ненарушени условия. Стойностите
на биологичните елементи за качество за повърхностното водно
тяло отразяват стойностите, които
нормално се асоциират с този тип
в ненарушени условия и показват
отсъствие или само незначително
отклонение от ненарушените условия. Това са специфичните за типа
условия и съобщества.

Стойностите на биологичните елементи за качество за типа повърхностно
водно тяло показват ниски нива на отклонение,
получени вследствие човешки дейности, но те се
отклоняват само малко
от тези, които обикновено
се асоциират с типа повърхностен воден обект в
ненарушени условия.

Стойностите на биологичните елементи за качество
за типа повърхностен воден обект се различават
в умерена степен от тези,
обикновено асоциирани с
типа повърхностно водно
тяло в ненарушени условия. Стойностите показват признаци на умерено
о т к лонен ие вс ледс т вие
човешки дейности и са
значително по-изменени,
отколкото в условията на
добро състояние.

Водите, чието състояние е по-лошо от умереното, ще бъдат класифицирани като лоши или много
лоши. Водите със значителни изменения на стойностите на биологичните елементи за качество за
типа повърхностно водно тяло и в които съответните биологични съобщества се отличават съществено от тези, които нормално се асоциират с типа повърхностно водно тяло в ненарушени условия,
се класифицират като лоши.
Водите с изключително силни изменения на стойности на биологичните елементи за качество
за типа повърхностно водно тяло и в които отсъстват големи части от съответните биологични съобщества, които нормално се асоциират с типа повърхностно водно тяло в ненарушени условия, се
класифицират като много лоши.
Таблица 1.2.1. Дефиниции за много добро, добро и умерено екологично състояние на реките
Биологични елементи за качество
Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Та ксоном и ч н и я т с ъс та в
на фитопланктона съответства изцяло или почти
изцяло на ненарушени условия. Средната стойност
на обилието на фитопланкт он с ъо т ве т с т ва изц я ло
на специфичните за типа
физикохимични условия и
не е такава, която значимо
да промени специфичните
за типа условия по отношение на прозрачността.
Цъфтежът на планктона
е с честота и интензитет,
които съответстват на специфичните за типа физикохимични условия.

Съществуват леки изменения в състава и обилието
на планктоните таксони в
сравнение със специфичните за типа съобщества. Тези
изменения не свидетелстват
за ускорен растеж на водорасли вследствие на нежелани
нарушения в равновесието
на организмите във водното
тяло или на физикохимичните качества на водата или
утайките. Възможно е леко
засилване на честотата и интензитета на специфичния за
типа цъфтеж на планктона.

Таксономичният състав на
планктона се различава в
умерена степен от специфичните за типа съобщества. Обилието на планктона е нарушено в умерена
степен и може да е такова,
че да доведе до значителни
нежелани нару шени я на
стойностите на други биологични и физикохимични
елементи за качество. Възможно е леко засилване на
честотата и интензитета на
цъфтеж на планктона. През
летните месеци е възможен
постоянен цъфтеж.

Та ксоном и ч н и я т с ъс та в
съответства изц яло или
почти изцяло на ненарушеМакрофити и
ни условия. Няма измерими
фитобентос
промени в средното обилие
на макрофити и средното
обилие на фитобентос.

Съществуват леки изменения в състава и обилието на
макрофитните и фитобентосните таксони в сравнение
със специфичните за типа
съобщества. Тези изменения
не свидетелстват за ускорен

Та кс оном и ч н и я т с ъ с т а в
на макрофитните и фитобентосните организми се
различава в умерена степен от типичното за типа
съобщество и е нарушен
значително повече, откол-

Фитопланктон
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Добро състояние

Умерено състояние

растеж на фитобентос или
на по-висши форми на раст и т ел нос т, коя т о да вод и
до нежелани нарушения в
равновесието на организмите във водното тяло или на
физикохимичното качество
на водата или седиментите.
Фитобентосното съобщество
не е неблагоприятно засегнато от бактериални туфи и слоеве, възникнали вследствие на
антропогенна дейност.

кото в средното обилие на
макрофитите и средното
обилие на фитобентоса. Фитобентосното съобщество
може да бъде смущавано и в
някои райони изместено от
бактериални туфи и слоеве,
възникнали вследствие на
човешка дейност.

Та ксоном и ч н и я т с ъс та в
и обилието съответстват
изцяло или почти изцяло
на ненарушените условия.
Няма изменение в съотношението между чувствителните и нечувствителните
към смущения таксони от
Б е зг р ъбнач на
нивата при ненарушени усбентосна фауна
ловия. Няма изменения на
нивото на разнообразие на
таксоните на безгръбначните организми от нивото
при ненарушени условия.

Съществуват леки изменения в състава и обилието на
таксоните на безгръбначните
организми от тези на специфичните за типа съобщества.
Има леко изменение в съотношението между чувствителните и нечувствителните
към смущения таксони от
специфичните за типа нива.
Има леко изменение на разнообразието на таксоните на
безгръбначните организми от
специфичните за типа нива.

Съставът и обилието на
таксоните на безгръбначните организми се различа ват в у мерена с т епен
от специфичните за типа
съобщества. Отсъстват големи таксономични групи
от специфичното за типа
съобщество. Съотношението между чувствителните и
нечувствителните към смущения таксони и нивото на
разнообразие са съществено
по-ниски от специфичното
за типа ниво и значително
по-ниски от това за добро
състояние.

Видовият състав и обилието съответстват изцяло
или почти изцяло на ненарушените условия. Всички
специфични за типа чувстви т ел н и к ъм см у щен и я
биологични видове са налице. Няма предизвикани
от човека смущения във
въ зрас т ови т е с т ру к т у ри
на рибн и т е с ъ общес т ва
и те не свидетелстват за
неуспешно възпроизвеждане или развитие на всеки
конкретен вид.

Съществуват леки изменения
във видовия състав и обилието от специфичните за типа
съобщества, дължащи се на
човешко въздействие върху
физикохимичните и хидроморфологичните елементи
за качество. Има признаци
за смущения във възрастовите структури на рибните
съобщества, предизвикани от
човешко въздействие върху
физикохимични или хидроморфологични елементи за
качество, и в някои случаи
свидетелстват за неуспех при
възпроизводството или развитието на конкретни видове до
степен, при която е възможно
отсъствието на определени
възрастови категории.

Съставът и обилието на
видовете риби се различават
в умерена степен от тези
на специфичните за типа
съобщества, дължащи се на
човешко въздействие върху
физикохимични или хидроморфолог и чни елемен т и
за качество. Възрастовата
структура на рибните съобщества показва големи
признаци на антропогенни
смущения до степен, при
която умерена част от специфичните за типа видове
отсъстват или са с много
ниско обилие.

Рибна фауна

Много добро състояние

ВЕСТНИК

Хидроморфологични елементи за качество
Елемент

Добро състояние

Умерено състояние

Количеството и динамиката
на оттока и свързаната с
Хидрологичен
тях връзка с подземни води
режим
показват изцяло или почти
изцяло ненарушени условия.

Много добро състояние

Условия, съответстващи
на постигането на
описаните по-горе стойности за биологичните
елементи за качество.

Условия, съответстващи на
постигането на описаните
по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Непрекъснатостта на реката
не е нарушена от човешки
Неп рек ъ снат о с т д е й н о с т и и п о з в о л я в а
на реката
ненару шена миг раци я на
водните организми и пренос
на утайки.

Условия, съответстващи на
постигането на описаните
по -г оре с т ойнос т и за
биологичните елементи
за качество.

Условия, съответстващи на
постигането на описаните
по-горе стойности за биологи чни те елемен т и за
качество.
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Добро състояние

Умерено състояние

Условия, съответстващи
на постигането на
описаните по-горе стойности за биологичните
елементи за качество.

Условия, съответстващи на
постигането на описаните
по-горе стойности за биологичните елементи за качество.

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Стойностите на физикохимичните елементи съответстват
изцяло на тези при ненарушени
условия. Концентрациите на
биогенните вещества остават
в диапазона, който нормално
се асоциира с ненарушените
условия. Няма признаци на
нарушаване на нивата на соленост, pH, кислороден баланс,
способност за неутрализиране
на киселини и температурата
вследствие човешка дейност и
те остават в диапазона, който
нормално се асоциира с ненарушените условия.

Температурата, кислородният баланс, pH, способността за неутрализиране
на киселини и солеността
не достигат нива извън установения диапазон, така
че да осигурят функционирането на специфичната за типа екосистема и
постигането на описаните
по-горе стойности за биологичните елементи за
качество. Концентрациите на биогенните вещества
не превишават установените нива, така че да осигурят функционирането
на специфичната за типа
екосистема и постигането на описаните по-горе
стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на описаните погоре стойности за биологичните качествени елементи.

Концентрации близо до нулата
и най-малко под границите
на откриваемост на най-модерните широко използвани
аналитични методи.

Концентрации, които не
превишават стандартите,
оп ределен и в с ъо т ве т с т вие с п роцед у рата в
наредбата по чл. 135, т. 14
от Закона за водите, без
да се нарушават Законът
за защита на растенията, Законът за защита от
вредното въздействие на
х имичните вещества и
смеси и Наредбата за условията и реда за пускане
на пазара на биоциди (ДВ,
бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

Условия, отговарящи на постигането на описаните погоре стойности за биологичните качествени елементи.

Кон цен т ра ц и и т е ос та ват в
диапазона, който нормално
се асоциира с ненарушените
условия (фонови нива = фн).

Концентрации, които не
превишават стандартите,
оп ределен и в с ъо т ве т с т вие с п роцед у рата в
наредбата по чл. 135, т. 14
от Закона за водите, без
да се нарушават Законът
за защита на растенията, Законът за защита от
вредното въздействие на
х имичните вещества и
смеси и Наредбата за условията и реда за пускане
на пазара на биоциди (ДВ,
бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

Условия, отговарящи на постигането на описаните погоре стойности за биологичните качествени елементи.

Р услата, изменен и я та на
ширината и дълбочината,
с к о р о с т и н а т е ч е н и е т о,
лови я на субст рата и
М о р ф о л о г и ч н и ус
с
т
ру
к т у рата и ус лови я та
условия
на крайречната зона
съо т ветст ват изц я ло и ли
почти изцяло на тези при
ненарушени условия.
Физикохимични елементи за качество (1)
Елемент

Общи условия

Специфични
синтетични замърсители

Специфични
не си н т е т и ч н и
замърсители

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната
среда.
(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Таблица 1.2.2. Дефиниции за много добро, добро и умерено екологично състояние в езерата
Биологични елементи за качество
Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Таксономичният състав и обилието на фитопланктона съответстват изцяло или почти
изцяло на тези при ненару шени
условия. Средната биомаса на
фитопланктон съответства на
специфичните за типа физикохимични условия и не е такава,
че да п ромен и знач и т ел но
Фитопланктон
специфичните за типа условия
на прозрачност. Цъфтежът на
планктона е с честота и интензитет, които съответстват на
специфичните за типа физикохимични условия.

Съществуват леки изменения в състава и обилието
на таксоните на планктона
в сравнение със специфичните за типа съобщества.
Тези изменения не свидетелстват за ускорен растеж
на водорасли, което води
до нежелателни смущения
в равновесието на организмите във водния обект
или на физикохимичното
качество на водата или
утайките. Възможно е леко
увеличаване на честотата
и интензитета на специфичния за типа цъфтеж
на планктона.

Таксономичният състав и
обилието на планктона се
различават в умерена степен
от специфичните за типа
съобщества. Биомасата е
умерено нарушена и може
да е толкова, че да предизвика значителни нежелани
смущения в състоянието на
други биологични елементи
за качество и физикохимичното качество на водата
или у тайките. Възмож но
е умерено увеличаване на
честотата и интензитета на
цъфтежа на планктона. През
летните месеци е възможен
постоянен цъфтеж.

Таксономичният състав съответства изцяло или почти
изцяло на ненарушени условия.
Няма измерими промени в
средното обилие на макрофитите и средното обилие на
фитобентоса.

Съществуват леки изменения в състава и обилието
на таксоните на макрофитите и фитобентоса в сравнение със специфичните
за типа съобщества. Тези
изменения не свидетелстват за ускорен растеж на
фитобентос или на по-вис
ши растения, което води до
нежелателни смущения в
равновесието на организ
мите във водното тяло
или на физикохимичното
качество на водата. Фитобентосното съобщество
не е засегнато неблагоприятно от бактериални
туфи и слоеве вследствие
на човешка дейност.

Та к с оно м и ч н и я т с ъ с т а в
на макрофитните и фитобентосните организми се
различава в умерена степен от типичните за типа
съобщества и е нарушен
значително повече от тези
при добро състояние. Очевидни са умерени изменения в средното обилие на
макрофитите и средното
обилие на фитобентоса. Фитобентосното съобщество
може да бъде смущавано и в
някои райони изместено от
бактериални туфи и слоеве,
възникнали вследствие на
човешка дейност.

Таксономичният състав и обилието съответстват изцяло или
почти изцяло на ненарушените
условия. Няма признаци за
изменение в съотношението
между чувствителните и нечувствителните към смущения
таксони от нивата при ненаруБ е з г р ъ б н ач н а шени условия. Няма изменения
бентосна фауна на нивото на разнообразие на
таксоните на безгръбначните
организми от нивото при ненарушени условия.

Съществуват леки изменения в състава и обилието на таксоните на безгръбначните организми
спрямо специфичните за
типа съобщества. Наблюдава се леко изменение
на съотношението между
таксоните на чувствителните и нечувствителните
към смущения организми
от специфичните за типа
нива. Наблюдава се леко
изменение на разнообразие т о на та ксон и т е на
безгръбначните организми от специфичните за
типа нива.

Съставът и обилието на таксоните на безгръбначните
организми се различават в
умерена степен от специфичните за типа условия.
От със т ват г олем и г ру пи
от специфичното за типа
съобщество. Съотношението между чувствителните
и неч у вст ви телни те к ъм
смущения таксони и нивото на разнообразие са
с ъщес т вено по -н иск и о т
специфичното за типа ниво
и значително по-ниски от
нивата при добро състояние.

М а к р о фи т и и
фитобентос

БРОЙ 22
Елемент

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Видовият състав и обилие съответстват изцяло или почти
изцяло на ненарушените условия. Всички специфични за
типа чувствителни видове са
налице. Възрастовите структури на рибните съобщества
показват малки признаци на
антропогенно смущение и не
са показателни за неуспешно
възпроизводство или развитие
на определени видове.

Съществуват леки изменения във видовия състав и обилие от нивата
на специфичните за типа
съобщества, дължащи се
на човешко въздействие
върху физикохимичните
или хидроморфологичните елементи за качество.
Ви д н и са п ризна ц и на
смущения във възрастовите структури на рибните
съобщества, преизвикани
от човешко въздействие
в ъ р х у ф и з и кох и м и ч н и
или хидроморфологични
елементи за качество и
в някои случаи те свидетелстват за неуспех при
въ зп роизводст во т о и ли
развитието на конкретни
видове до степен, при която е възможно отсъствието
на определени възрастови
категории.

Съставът и оби лието на
рибни видове се различават в у мерена степен от
тези на специфичните за
типа съобщества в резултат
на човеш ко въ здейс т вие
върху физикохимични или
х идроморфологични елементи за ка чество. Налице
са сериозни признаци на
смущения във възрастовата структ у ра на рибните
съобщества вследствие на
антропогенни въздействия
върху физикохимични или
х идроморфологични елементи за качество до степен,
че умерена пропорционална
част от специфичните за
типа видове отсъстват или
са с много ниско обилие.

Добро състояние

Умерено състояние

Количеството и динамиката на
оттока, нивото, времепрестоят
Х идрологичен и свързаната с това връзка с
режим
подземни води показват изцяло
или почти изцяло ненарушени
условия.

Условия, отговарящи на
постигането на посочените по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Услови я, о т г оваря щ и на
постигането на посоченит е по -г оре с т ой нос т и за
биологичните елементи за
качество.

Промените в дълбочината на
езерата, количеството и структурата на субстрата, както и
Морфологични с т ру к т у рата и с ъс т оя н иет о
състояния
на бреговата зона на езерото
съответстват изцяло или почти
изцяло на тези при ненарушени
условия.

Условия, отговарящи на
постигането на посочените по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Услови я, о т г оваря щ и на
постигането на посоченит е по -г оре с т ой нос т и за
биологичните елементи за
качество.

Рибна фауна

Хидроморфологични елементи за качество
Елемент

Много добро състояние

Физико-химични елементи за качество(1)
Елемент

Общи условия

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Стойност и те на физико 
химичните елементи съответстват изцяло или почти
изцяло на тези при ненарушени
условия. Концентрациите
на биогенни т е вещест ва
остават в диапазона, нор
мално асоцииран с ненарушените услови я. Няма
признаци на антропогенни
см у щен и я на н и вата на
соленост, pH, кислороден
ба ланс, способност за
неутрализиране на киселини
и температурата и те остават
в диапазона, норма лно
асоцииран с ненарушените
условия.

Температурата, кислородният
баланс, pH, способността за
неутрализиране на киселини
и соленост та не достигат
н и в а и з в ъ н ус т а н о в е н и я
диапазон, така че да осигурят
функционирането на
екосистемата и постигане на
посочените по-горе стойности
за биологичните елементи за
качество. Концентрациите
на биогенните вещества не
п ревишават установени т е
нива, така че да осигурят
функционирането на
екосистемата и постигане
на посочени те по-горе
стойности за биологичните
елементи за качество.

Ус лови я, о т г оваря щ и на
постигането на посочените
по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

С Т Р.
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Елемент

ДЪРЖАВЕН
Много добро състояние

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

Добро състояние

Умерено състояние

Кон цен т ра ц и и б л и з о до
н улата и на й-ма л ко под
границите на откриваемост
на най-модерните широко
и з по л з в а н и а н а л и т и ч н и
С п е ц и ф и ч н и методи.
синтетични
замърсители

Кон цен т ра ц и и , кои т о не
п р еви ша ват с т а н дар т и т е,
определени в съответствие с
процедурата в наредбата по
чл.135, т.14 от Закона за водите,
без да се нарушават Законът
за защита на растенията,
Законът за защита от вредното
въздействие на химичните
вещества и смеси и Наредбата
за условията и реда за пускане
на пазара на биоциди (ДВ,
бр. 4 от 2008 г.) (<скос).

Ус лови я, о т г оваря щ и на
постигането на посочените
по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Концен т ра ц ии т е ос та ват
в диапазона, норма лно
асоцииран с ненарушените
условия (фонови нива = фн).

Кон цен т ра ц и и , кои т о не
п р еви ша ват с т а н дар т и т е,
определени в съответствие
с процедурата в наредбата
по чл. 135, т. 14 от Закона за
водите, без да се нарушават
Закон ът за защ и та на
растенията, Законът за защита
от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси
и Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.)
(<скос).

Специфични
не си н т е т и ч н и
замърсители

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната
среда.
(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на
концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).

Таблица 1.2.3. Дефиниции за много добро, добро и умерено екологично състояние в преходните води
Биологични елементи за качество
Елемент

Добро състояние

Умерено състояние

Съставът и оби лиет о на
таксоните на фитопланктона
съответстват на тези при ненарушени условия. Средната
биомаса на фитопланктон
съответства на специфичните за типа физикохимични
условия и не е такава, че да
промени значително специФитопланктон
фичните за типа условия за
прозрачност. Цъфтежът на
планктона е с честота и интензитет, които съответстват
на специфичните за типа
физикохимични условия.

Налице са леки изменения в
състава и обилието на таксоните на фитопланктона.
Налице са леки изменения
в биомасата в сравнение
със специфичните за типа
условия. Тези изменения не
сви детелст ват за ускорен
растеж на водорасли, което
да предизвиква нежелателно
нарушение в равновесието
на организмите във водното
тяло или на физикохимичното качество на водата. Възможно е леко увеличаване на
честотата и интензитета на
специфичния за типа цъфтеж
на планктона.

С ъс та вът и оби л ие т о на
таксоните на фитопланктона се различават в умерена
степен от специфичните за
типа условия. Биомасата е
умерено нарушена и може
да е такава, че да доведе
до знач и т ел н и нежела н и
нарушения на състоянието
на други биологични елементи за качество. Възможно
е умерено увеличаване на
честотата и интензитета на
цъфтежа на планктона. През
летните месеци е възможен
постоянен цъфтеж.

Съставът на таксоните на
макроводораслите съответства на този при ненарушени
услови я. Не съществу ват
откриваеми изменени я в
покривката от макроводорасли, предизвикани от човешки дейности.

Съществуват леки изменения в състава и обилието
на таксоните на макроводораслите в сравнение със
специфичните за типа съобщества. Тези изменения
не свидетелстват за ускорен
растеж на фитобентос или
на по-висши растения, което
да предизвиква нежелателно
нарушение в равновесието
на организмите във водното
тяло или на физикохимичното качество на водата.

Съставът на таксоните на
макроводораслите се различава в у мерена степен
от специфичните за типа
условия и е значително подеформи ран от този п ри
добро състояние. Налице
са у мерен и изменен и я в
средното разпространение
на макроводораслите и може
да са в степен, водеща до
нежелани смущения в равновесието на организмите
във водния обект.

Макроводорасли

Много добро състояние

БРОЙ 22
Елемент

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Таксономичният състав съответства изцяло или почти изцяло на ненарушени
условия. Няма откриваеми
изменения в обилието на
покритосеменните, предизвикани от човешка дейност.

Съществуват леки изменения
в състава на таксоните на покритосеменните в сравнение
със специфичните за типа
съобщества. Забелязват се
леки признаци на смущения
в обилието на покритосеменните.

Съставът на таксоните на
покритосеменните се различава в умерена степен от
специфичните за вида обект
условия и е значително подеформи ран от този п ри
добро състояние. Налице
са умерени деформации в
обилието на таксоните.

Ни во т о на разнообразие
и обилие на таксоните на
безгръбначните е в диапазона, нормално асоцииран
с ненару шените услови я.
Б е з г р ъ б н ач н а Присъстват всички чувстбентосна фауна вителни към смущения таксони, които се асоциират с
ненарушените условия.

Нивото на разнообразие и
обилие на таксоните на безгръбначните е в незначителна степен извън диапазона,
асоцииран със специфичните
за типа условия. Налице са
повечето таксони на чувствителни организми от специфичните за типа съобщества.

Н и во т о на ра знообра зие
и обилие на таксоните на
безгръбначните е в умерена степен извън диапазона,
асоцииран със специфичните
за типа условия. Налице са
таксони на организми, индикаторни за замърсяване.
Отсъстват много от таксоните на чувствителните
организми от специфичните
за типа съобщества.

Видовият състав и обилието Обилието на ч у вствителсъответстват на тези при ни към смущения видове
ненарушени условия.
показва леки признаци на
отклонение от специфичните
за типа условия, дължащи
се на човешко въздействие
върху физикохимичните или
хидроморфологичните елементи за качество.

Отсъства умерена пропорционална част от специфичните
за типа чувствителни към
смущения видове в резултат на човешко въздействие
върху физикохимичните или
хидроморфологичните елементи за качество.

Покритосеменни

Рибна фауна

Хидроморфологични елементи за качество
Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Режимът на оттока на пресПри л и в ен р е - ните води съответства изцяжим
ло или почти изцяло на този
при ненарушени условия.

Условия, отговарящи на постигането на посочените погоре стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на посочените погоре стойности за биологичните елементи за качество.

Дълбочинните разлики, състоя нието на субстрата и
структурата и състоянието
Морфологични
на междуприливните зони
състояния
съответстват изц яло или
почти изцяло на тези при
ненарушени условия.

Условия, отговарящи на постигането на посочените погоре стойности за биологичните елементи за качество.

Условия, отговарящи на постигането на посочените погоре стойности за биологичните елементи за качество.

Физико-химични елементи за качество (1)
Елемент

Общи условия

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Стойностите на физикохимичните елементи съответстват изцяло или почти изцяло
на тези при ненару шени
условия. Концентрациите на
хранителни вещества остават
в диапазона, норма лно
асоцииран с ненарушените
условия. Няма признаци на
смущения на температурата,
к ислородни я ба ланс и
прозрачността вследствие на
човешка дейност и те остават
в диапазона, норма лно
асоцииран с ненарушените
условия.

Температурата, окислителните
ус лови я и п розрач нос т та
н е до с т и г ат н и в а и з в ъ н
установения диапазон, така че
да се осигури функционирането
на екосистемата и постигане на
посочените по-горе стойности
за биологичните елементи за
качество. Концентрациите
на биогенните вещества не
п ревиша ват ус та новени т е
нива, така че да се осигури
функционирането на
екосистемата и постигане на
посочените по-горе стойности
за биологичните елементи за
качество.

Услови я, о т г оварящ и на
постигането на посочените
по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

С Т Р.

24

Елемент

Специфични
синтетични
замърсители

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Кон цен т ра ц и и б л и з о до
н улата и на й-ма л ко под
границите на откриваемост
на най-модерните широко
и з по л з в а н и а н а л и т и ч н и
методи.

Кон цен т ра ц и и , кои т о не
п р еви ша ват с т а н дар т и т е,
определени в съответствие
с процедурата в наредбата
по чл. 135, т. 14 от Закона за
водите, без да се нарушават
Закон ът за защ и та на
растенията, Законът за защита
от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси
и Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.)
(<скос).

Услови я, о т г оварящ и на
постигането на посочените
по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Кон цен т ра ц и и т е ос та ват
в диапазона, норма лно
асоцииран с ненарушените
условия (фонови нива = фн).

Кон цен т ра ц и и , кои т о не
п р еви ша ват с т а н дар т и т е,
определени в съответствие
с процедурата в наредбата
по чл. 135, т. 14 от Закона за
водите, без да се нарушават
Закон ът за защ и та на
растенията, Законът за защита
от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси
и Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.)
(<скос).

Услови я, о т г оварящ и на
постигането на посочените
по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Специфични
несинтетични
замърсители

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната
среда.
(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на
концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).
Таблица 1.2.4. Дефиниции за много добро, добро и умерено екологично състояние в крайбрежните води
Биологични елементи за качество
Елемент

Много добро състояние
Съставът и обилието на таксоните на фитопланктона
съответстват на тези при ненарушени условия. Средната
биомаса на фитопланктон съответства на специфичните за
вида физикохимични условия
и не е такава, че да промени
Фитопланктон значително специфичните за
типа условия на прозрачност.
Цъфтежът на планктона е с
честота и интензитет, които
съответстват на специфичните за типа физикохимични
условия.
Налице са всички таксони
на макроводорасли и покритосеменни, чувствителни
към смущения и асоциирани с ненарушените условия.
Нивата на покритието от
Макроводорасли и покри- макроводорасли и на обилието на покритосеменните
тосеменни
съответстват на тези при
ненарушени условия.

Добро състояние
Налице са признаци на леки
смущения в състава и обилието на таксоните на фитопланктона. Налице са леки
изменени я в биомасата в
сравнение със специфичните
за типа условия. Тези изменения не свидетелстват за
ускорен растеж на водорасли,
които да водят до нежелателни смущения в равновесието
на организмите във водното
тяло или на качеството на
водата. Възмож но е леко
засилване на честотата и
интензитета на специфичния
за типа цъфтеж на планктона.
Налице са повечето от таксони на макроводорасли и
покритосеменни, чувствителни към смущения и асоц и и ра н и с ненару шен и т е
условия. Налице са признаци
на леки смущения в нивата
на покритието от макроводорасли и обилието на
покритосеменните.

Умерено състояние
Налице са умерени смущения в състава и обилието
на таксони на планктона.
Биомасата на водораслите е
в значителна степен извън
диапазона, асоцииран със
специфичните за типа условия, и е такава, че да въздейства върху други биологични елементи за качество.
Възможно е леко засилване
на честотата и интензитета
на цъфтежа на планктона.
През летните месеци е възможен постоянен цъфтеж.
Липсват умерен брой таксон и на ма к роводорасл и
и покритосеменни, чувствителни към смущения и
асоциирани с ненарушените условия. Покритието от
макроводорасли и обилието
на покритосеменните са нарушени в умерена степен и
могат да бъдат такива, че да
водят до нежелани смущения
в равновесието на организмите във водното тяло.

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

Елемент

Много добро състояние
Нивото на разнообразие и
обилието на таксоните на
безгръбначните е в диапазона, нормално асоцииран с
ненарушените условия. НаБезгръбначна
лице са всички таксони на
бентосна фауна орга н изм и, ч у вс т ви т ел н и
към смущения и асоциирани
с ненарушените условия.

ВЕСТНИК

Добро състояние
Нивото на разнообразие и
обилие на таксоните на безгръбначните е в незначителна степен извън диапазона,
асоцииран със специфичните
за типа условия. Налице са
повечето таксони на чувствителни организми от типичните за типа съобщества.

С Т Р. 2 5
Умерено състояние
Н и во т о на ра знообра зие
и обилие на таксоните на
безгръбначните е в умерена степен извън диапазона,
асоцииран със специфичните
за типа условия. Налице са
таксони на организми индикаторни за замърсяване.
Отсъстват голям брой от
таксоните на чувствителни
организми от типичните за
типа съобщества.

Хидроморфологични елементи за качество
Елемент

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Режимът на оттока на пресните води и посоката и скоростта на преобладаващите
течения съответстват изцяло
или почти изцяло на тези при
ненарушени условия.

Условия, отговарящи на постигането на посочените погоре стойности за биологичните елементи за качество.

Услови я, отговарящи на
постигането на посочените по-горе стойности за
биологичните качествени
елементи.

Разликите в дълбочината,
с т ру к т у рат а и с у б с т рат а
на крайбреж ното дъно и
Морфологични структурата и състоянието
състояния
на междуприливните зони
съответст ват изц яло или
почти изцяло на тези при
ненарушени условия.

Условия, отговарящи на постигането на посочените погоре стойности за биологичните елементи за качество.

Услови я, отговарящи на
постигането на посочените по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Добро състояние

Умерено състояние

Физико-химичните елементи съответстват изцяло или
почти изцяло на тези при
ненарушени условия. Концентрациите на биогенните
вещества остават в диапазона, нормално асоцииран
с ненару шените услови я.
Общо състояние Няма признаци на смущения
на температурата, кислородния баланс и прозрачността
вследствие на човешка дейност и те остават в диапазона, нормално асоцииран с
ненарушените условия.

Температурата, окислителните условия и прозрачността не
достигат нива извън установения диапазон, така че да се
осигури функционирането на
екосистемата и постигане на
посочените по-горе стойности за биологичните елементи
за качество. Концентрациите
на биогенните вещества не
п реви ша ват ус та новен и т е
нива, така че да се осигури
функционирането на екосистемата и постигане на посочените по-горе стойности
за биологичните елементи за
качество.

Условия, отговарящи на
постигането на посочените по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Концентрации близо до нулата и най-малко под гран и ц и т е на о т к ри ваемос т
на най-модерните широко
използвани аналитични методи.

Концентрации, които не превишават стан дарт и те, определени в съответствие с
процедурата в наредбата по
чл. 135, т. 14 от Закона за
водите, без да се нарушават
Законът за защита на растенията, Законът за защита
от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси
и Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.)
(<скос).

Условия, отговарящи на
постигането на посочените по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Приливен
режим

Физико-химични елементи за качество(1)
Елемент

Специфични
синтетични
замърсители

Много добро състояние

С Т Р.

26

Елемент

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

Много добро състояние

Добро състояние

Умерено състояние

Концентрациите остават в
диапазона, нормално асоцииран с ненарушените условия (фонови нива = фн).

Концентрации, които не превишават стан дарт и те, определени в съответствие с
процедурата в наредбата по
чл. 135, т. 14 от Закона за
водите, без да се нарушават
Законът за защита на растенията, Законът за защита
от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси
и Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.)
(<скос).

Условия, отговарящи на
постигането на посочените по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Специфични
несинтетични
замърсители

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната
среда.
(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на
концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).
Таблица 1.2.5. Дефиниции за максимален, добър и умерен екологичен потенциал за силно модифицирани или изкуствени водни тела
Елемент

Много добро състояние
Стойностите на съответните
биологични елементи за качество отразяват, доколкото
е възможно, тези, асоциираБиологични еле- ни с най-близк и я сравним
менти за качест- тип повърхностно водно тяло,
во
предвид физическите условия,
които са резултат от изкуствените или силно модифицираните характеристики на
водното тяло.
Хидроморфологичните условия съответстват на условията,
когато единствените въздействия върху повърхностния воден
обект са в резултат на факта,
че водният обект е изкуствен
силно модифициран след
Хидроморфоло- или
на всички предпазни
гични елементи вземане
мерки за осигуряване на найдоброто сближаване до екологичната цялост, по-конкретно
по отношение на миграцията
на фауната и подходящите територии за хвърляне на хайвер
и размножаване.
Физико-химични елементи (1)
Елемент

Много добро състояние

Физикохимичните елементи
съответстват изцяло или почти
изцяло на тези при ненарушени
условия, асоциирани с типа
повърхностно водно тяло, найОбщи условия тясно сравним със съответното
изкуствено или силно модифицирано водно тяло. Концентрациите на биогенните
вещества остават в диапазона,
нормално асоцииран с тези

Добро състояние
Съществуват леки изменения в стойностите на съответните биологични елементи за качество спрямо
стойностите при максималния екологичен потенциал.

Услови я, о т г оваря щ и на
постигането на посоченит е по -г оре с т ой нос т и за
биологичните елементи за
качество.

Умерено състояние
Съществуват умерени изменен и я в с т ой но с т и т е
на съответните биологични елементи за качество
спрямо стойностите при
максималния екологичен
потенциал. Тези стойности
са нарушени в значително
по-голяма степен, отколкото стойностите, установени
при добро качество.
Условия, отговарящи на
постигането на посочените по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Добро състояние

Умерено състояние

Стойностите на физикохимичните елементи са в рамките на установения диапазон, така че да се осигурят
функционирането на екосистемата и постигането на посочените по-горе стойности
за биологичните елементи за
качество. Температурата и
pH не достигат нива извън установените диапазони, така

Условия, отговарящи на
постигането на посочените по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.
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Много добро състояние

Добро състояние

ненарушени условия. Нивата
на температурата, кислородният баланс и pH съответстват на нивата, установени
в най-близкия сравним тип
повърхностно водно тяло, при
ненарушени условия.

че да се осигурят функционирането на екосистемата
и постигането на посочените по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество. Концентрациите
на биогенните вещества не
превишават установените
нива, така че да се осигурят
функционирането на екосистемата и постигане на посочените по-горе стойности
за биологичните елементи
за качество.

Концентрации близо до нулата
и най-малко под границите
на откриваемост на най-модерните широко използвани
аналитични методи.

Кон цен т ра ц и и, кои т о не
п реви ша ват с та н дар т и т е,
определени в съответствие
с процедурата в наредбата
по чл. 135, т. 14 от Закона за
водите, без да се нарушават
Законът за защита на растенията, Законът за защита
от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси
и Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.)
(<скос).

Условия, отговарящи на
постигането на посочените по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Концентрациите остават в диапазона, нормално асоцииран
с ненарушените условия, установени в типа повърхностно
водно тяло, което в най-голяма степен е сравнимо със
съответното изкуствено или
силно модифицирано водно
тяло (фонови нива = фн).

Кон цен т ра ц и и, кои т о не
п реви ша ват с та н дар т и т е,
определени в съответствие
с процедурата в наредбата
по чл. 135, т. 14 от Закона за
водите, без да се нарушават
Законът за защита на растенията, Законът за защита
от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси
и Наредбата за условията и
реда за пускане на пазара на
биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.)
(<скос).

Условия, отговарящи на
постигането на посочените по-горе стойности за
биологичните елементи за
качество.

Специфични
синтетични
замърсители

Специфични
несинтетични
замърсители

ВЕСТНИК

Умерено състояние

(1) Използвани са следните съкращения: фн = фонови нива; скос = стандарт за качеството на околната
среда.
(2) Прилагането на стандартите, изведени съгласно тази наредба, няма да изисква намаляване на концентрациите на замърсяващите вещества под фоновите нива (скос > фн).

Приложение № 3
към чл. 7, ал. 2 и чл. 15
Списък на основните замърсители
1. Органохалогенни съединения и вещества, които могат да образуват такива съединения във
водната околна среда.
2. Органофосфорни съединения.
3. Органични съединения на калая.
4. Вещества и смеси или продуктите от разпадането им с доказани канцерогенни или мутагенни свойства
или свойства, които могат да въздействат върху стероидогенните, тироидните, възпроизводителните
или други, свързани с ендокрините функции, във или посредством водната околна среда.
5. Устойчиви въглеводороди и устойчиви биоакумулируеми органични токсични вещества.
6. Цианиди.
7. Метали и техните съединения.
8. Арсен и неговите съединения.
9. Биоциди и продукти за растителна защита.
10. Суспендирани материали.
11. Вещества, допринасящи за еутрофикацията (по-конкретно нитрати и фосфати).
12. Вещества с неблагоприятно въздействие върху кислородния баланс (и които могат да се измерват
чрез използване на показатели, като БПК, ХПК и др.).

С Т Р.
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Приложение № 4
към чл. 12, ал. 1
Класификация на екологичното състояние
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Цветово обозначение
Синьо
Зелено
Жълто
Оранжево
Червено

Приложение № 5
към чл. 12, ал. 2
Класификация на екологичния потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

Цветово обозначение

равни
равни
равни
равни

изкуствени водни тела
зелени и светлосиви ивици
жълти и светлосиви ивици
оранжеви и светлосиви ивици
червени и светлосиви ивици

силно модифицирани водни тела
равни зелени и тъмносиви ивици
равни жълти и тъмносиви ивици
равни оранжеви и тъмносиви ивици
равни червени и тъмносиви ивици

Приложение № 6
към чл. 12, ал. 4
I. КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ
ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ КАТЕГОРИИ „РЕКА“, „ЕЗЕРО“, „ПРЕХОДНИ ВОДИ“
А. Биологични елементи за качество
1. Биологичен елемент: Фитопланктон
К ат ег о ри я: „ Е з е р о“
Метод:
1. Пробонабиране за фитопланктон и хлорофил
Метрики:
2. Водораслов Групов Индекс (ВГИ)
3. Общ биообем, mm3/l
4. Хлорофил А, µg/l
5. Прозрачност, m
6. Cyanobacteria (% от биообема)
7. Цъфтежи (интензивност), степени
8. Токсични видове (цъфтежи)
Референция на метода:
1. EN ISO 5667-1; БДС EN ISO 5667-3:2006; 2. Catalan et al. 2003; 3. БДС EN 15204:2006; 4. БДС ISO
10260:2002; 5. Secchi disc метод; 6. БДС EN ISO 5667-1:2007; 7. Saut, Wittick, 1990; 8. Saut, Wittick,
1990
Таблица ФП1: Езерни типове L1, L2, L3, L11, L12, L13 (с олиготрофни условия*) – система за оценка на
екологично състояние/потенциал по фитопланктон
Състояние

EQR
(ВГИ)

ВГИ
(Catalan
Index)

Общ био
обем,
mm3/l

Хлорофил А,
µg/l

Прозрачност,
m

% Cyanobacteria

Цъфтеж на
токсични видове

Цъфтежи
(интензивност)

Много добро
Добро

0,998÷1,000
0,995÷0,998

<0,9
0,9÷2

<1
1÷5

<4
4÷10

>4
2÷4

<4
4÷15

не
не

÷
÷

Умерено

0,975÷0,995

2÷10

5÷8

10÷15

1,5÷2

15÷20

не/да

І

Лошо

0,950÷0,975

10÷20

8÷10

15÷50

1÷1,5

20÷50

да

ІІ÷ІІІ

Много лошо

0,000÷0,95

>20

>10

>50

<1

>50

да

ІІІ÷V

Таблица ФП2: Езерни типове L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L14, L15, L16, L17 (с мезотрофни условия*) –
система за оценка на екологично състояние/потенциал по фитопланктон

Състояние

EQR
(ВГИ)

ВГИ
(Catalan
Index)

Общ биообем,
mm3/l

Хлорофил А,
µg/l

Прозрачност,
m

% Cyanobacteria

Цъфтеж на
токсични
видове

Цъфтежи
(интензивност)

Много добро

0,998÷1,000

<1

<1,5

<4

>4

<4

не

÷
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Общ биообем,
mm3/l
1,5÷7

Хлорофил А,
µg/l
4÷10

Прозрачност,
m
2÷4
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Добро

0,994÷0,998

ВГИ
(Catalan
Index)
1÷2,5

% Cyano- Цъфтеж на
bacteria токсични видове
4÷15
не/да

Цъфтежи
(интензивност)
I

Умерено

0,975÷0,994

2,5÷10

7÷15

10÷20

0,5÷2

15÷20

да

Лошо

0,95÷0,975

10÷20

15÷25

20÷50

0,6÷1

20÷50

да

III

Много лошо

0,000÷0,95

>20

>25

>50

<0,6

>50

да

IV÷V

II

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена
класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.
2. Биологичен елемент: Макрофити
2.1. К ат е г о р и я : „ Р е к а “

Метод: Референтен индекс
Референция на метода:
1. Чешмеджиев, С., Г. Гечева, И. Димитрова-Дюлгерова, Д. Белкинова, Р. Младенов. 2010. Методика
за хидробиологичен мониторинг. Макрофити. Консорциум за биомониторинг. София, 49.
2. Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D., Hofmann, G., Gutowski, A., Foerster, J. 2006. Instruction Protocol
for the ecological Assessment of Running Waters for Implementation of the EC Water Framework Directive:
Macrophytes and Phytobenthos. Bavarian Environment Agency. 121 pp.
3. Gecheva, G., Cheshmedjiev, S., Dimitrova-Dyulgerova, I., Belkinova, D., Mladenov, R. 2010. Implementation
and adaptation of macrophyte indication system: assessment of ecological status of rivers in Bulgaria according
to the Water Framework Directive. – Biotechnol & Biotechnol Equip, 24/2010/SE: 171 – 180.
4. Чешмеджиев, С., Е. Варадинова. Макрозообентос В: Д. Белкинова, Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И.
Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов, С. Михов, Л.
Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. 2012.
Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Издателство на
ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 289 (под печат).
Таблица МФ1: Система за екологична оценка на R1: Алпийски реки по макрофити*
Състояние РДВ
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,66
0,51
0,25

–
–
–
–
-

Стойност референтен индекс (РИ)

0,67
0,52
0,26
0,00

100 – 34
33 – 4
3 до -48
-49 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ2: Система за екологична оценка на R2/R3: Планински тип реки по макрофити*
Състояние РДВ

Екологичен
потенциал

EQR

Стойност РИ

Много добро
1,00 – 0,63
100 – 26
Добро
Добър и по-висок
0,62 – 0,47
25 до -6
Умерено
Умерен
0,46 – 0,22
-7 до -56
Лошо
Лош
0,21 – 0,00
-57 до -100
Много лошо
Много лош
Липсват МФ
Таблица МФ3: Система за екологична оценка на R4/R5: Полупланински тип реки по макрофити*
Състояние РДВ
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,51
0,27
0,15

–
–
–
–
-

Стойност РИ

0,52
0,28
0,16
0,00

100 – 3
2 до -45
-46 до -69
-70 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ4: Система за екологична оценка на речни типове R7/R8/R12/R13 по макрофити*
Състояние РДВ

Екологичен
потенциал

Много добро
Добро

Добър и по-висок

EQR

Стойност РИ

1,00 – 0,58

100 – 15

0,57 – 0,38

14 до -25
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Състояние РДВ

Екологичен
потенциал

EQR

Стойност РИ

Умерено

Умерен

0,37 – 0,23

-26 до -55

Лошо

Лош

0,22 – 0,00

-56 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Таблица МФ5: Система за екологична оценка на речни типове с пресъхващ характер R9 (Добруджански
пониращи реки), R14 (Реки със субсредиземноморско влияние в ЕР 7) и R15 (Изворен тип) по макрофити*
Състояние РДВ
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,49
0,20
0,10

–
–
–
–
-

Стойност РИ

0,50
0,21
0,11
0,00

100 – 0
-1 до -58
-59 до -78
-79 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ6: Система за екологична оценка на ЧМ речни типове R10/R11/R16 по макрофити*
Състояние РДВ
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,66
0,29
0,10

–
–
–
–
-

Стойност РИ

0,67
0,30
0,11
0,00

100 – 34
34 до -40
-41 до -78
-79 до -100
Липсват МФ

2.2 . Кат е г о р и я : „ Е з е р о “
Метод: Референтен индекс
Референция на метода:
1. Чешмеджиев, С., Г. Гечева, И. Димитрова-Дюлгерова, Д. Белкинова, Р. Младенов. 2010. Методика
за хидробиологичен мониторинг. Макрофити. Консорциум за биомониторинг. София, 49.
2. Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D., Hofmann, G. 2007. Action Instructions for the ecological Evaluation
of Lakes for Implementation of the EU Water Framework Directive: Makrophytes and Phytobenthos.
Bavarian Environment Agency. 69 pp.
3. Чешмеджиев, С., Е. Варадинова. Макрозообентос В: Д. Белкинова, Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И.
Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов, С. Михов, Л.
Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. 2012.
Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Издателство
на ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 289 (под печат).
Таблица МФ7: Система за екологична оценка на L1 (алпийски глациални езера) по макрофити*
Състояние РДВ
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,80
0,53
0,28

–
–
–
–
-

0,81
0,54
0,28
0,00

Стойност референтен индекс
(РИ)
100 – 62
61 – 8
7 до -44
-45 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ8: Система за екологична оценка на L2/L3 (планински тип езера) по макрофити*
Състояние РДВ
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,77
0,50
0,25

–
–
–
–
-

0,78
0,51
0,26
0,00

Стойност референтен индекс
(РИ)
100 – 56
55 – 2
1 до -48
-49 до -100
Липсват МФ
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Таблица МФ9: Система за екологична оценка на езерни типове L4/L5/L7 по макрофити*
Състояние РДВ
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,75
0,50
0,25

–
–
–
–
-

0,76
0,51
0,26
0,00

Стойност референтен индекс
(РИ)
100 – 52
51 – 2
1 до -48
-49 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ10: Система за екологична оценка на L6 (крайречни влажни зони в ЕР 7) по макрофити*
Състояние РДВ
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,59
0,32
0,11

–
–
–
–
-

0,60
0,34
0,12
0,00

Стойност референтен индекс
(РИ)
100 – 20
19 до -32
-33 до -76
-77 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ11: Система за екологична оценка на езерни типове L8/L9/L10 по макрофити*
Състояние РДВ
Много добро
Добро
Умерено
Лошо
Много лошо

Екологичен
потенциал
Добър и по-висок
Умерен
Лош
Много лош

EQR
1,00
0,59
0,32
0,11

–
–
–
–
-

0,60
0,34
0,12
0,00

Стойност референтен индекс
(РИ)
100 – 20
19 до -32
-33 до -76
-77 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ12: Система за екологична оценка на езерни типове L11/L14/L15 по макрофити*
Състояние РДВ

Екологичен
потенциал

Много добро

EQR
<1,00 – 0,76

Стойност референтен индекс
(РИ)
100 – 52

Добро

Добър и по-висок

0,75 – 0,50

51 – 0

Умерено
Лошо
Много лошо

Умерен
Лош
Много лош

0,49 – 0,24
0,23 – 0,00
-

0 до -52
-53 до -100
Липсват МФ

Таблица МФ13: Система за екологична оценка на езерни типове L12/L13/L16/L17 по макрофити*
Стойност референтен индекс
(РИ)
Много добро
<1,00 – 0,70
100 – 40
Добро
Добър и по-висок
0,69 – 0,40
39 до -20
Умерено
Умерен
0,39 – 0,14
-21 до -72
Лошо
Лош
0,13 – 0,00
-73 до -100
Много лошо
Много лош
Липсват МФ
* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена
класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.
3. Биологичен елемент: Фитобентос
Кат ег о р и я : „ Р е к а“
Състояние РДВ

Екологичен
потенциал

EQR

Метод:
Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за кремъчни (диатомови) водорасли
Метрики:
IPS (кремъчни водорасли)
Присъствие и обилие на Cladophora
Присъствие и обилие на нишковидни бактерии
Присъствие и обилие на червени водорасли
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Референция на метода:
БДС EN 13946:2004 – Качество на водата. Стандарт с указания за рутинно взeмане на проба и
предварителна обработка на бентосни диатомеи от реки
БДС EN 14407:2005 – Качество на водата. Указания за идентифициране, изброяване и интерпретация на
проби от бентосни диатомови водорасли от течащи води
IPS (Coste in CEMAGREF 1982, 1984; Prygiel & Cost 1993; Prygiel et al. 1999)
Таблица ФБ1: Система за екологична оценка на речни типове по фитобентос посредством диатомеен индекс
IPS*
Речни типове / IPS

Екологично състояние

R1

R2, R3, R4, R5

R7, R8, R10, R12,
R13

R9, R11, R14

R15

Много добро

IPS>=18

IPS>=17.5

IPS>=17

IPS>=14.5

IPS>16

Добро

14<=IPS<18

13.5<=IPS<17.5

13<=IPS<17

10.5<=IPS<14.5

12<=IPS<16

Умерено

10<=IPS<14

9.5<=IPS<13.5

9<=IPS<13

7.5<=IPS<10.5

8<=IPS<12

Лошо

6<=IPS<10

5.5<=IPS<9.5

5<=IPS<9

4.5<=IPS<7.5

5<=IPS<8

Много лошо

IPS<6

IPS<5.5

IPS<5

IPS<4.5

IPS<5

Таблица ФБ2: Система за екологична оценка на речни типове, изразена чрез EQR по фитобентос*
Екологично
състояние

Речни типове / EQR
R1

R2, R3, R4, R5

R7, R8, R10, R12,
R13

R9, R11, R14

R15

Много добро

EQR>=0.90

EQR>=0.87

EQR>=0.85

EQR>=0.72

EQR>0.79

Добро

0.69<=EQR<0.9

0.66<=EQR<0.87

0.64<=EQR<0.85

0.5<=EQR<0.72

0.58<=EQR<0.79

Умерено

0.48<=EQR<0.69

0.45<=EQR<0.66

0.43<=EQR<0.64

0.35<=EQR<0.5

0.37<=EQR<0.58

Лошо

0.27<=EQR<0.48

0.24<=EQR<0.45

0.22<=EQR<0.43

0.19<=EQR<0.35

0.22<=EQR<0.37

Много лошо

EQR<0.27

EQR<0.24

EQR<0.22

EQR<0.19

EQR<0.22

При обилно развитие на нишковидни зелени водорасли Cladophora – талуси с дължина над 50 см и над 50 %
покритие на субстрата екологичното състояние е не по-високо от средно, а при дължина над 1 м – не повисоко от лошо.
При наличие на слизести бактериални повлекла (Sphaerotilus и др.) екологичното състояние е: не по-високо
от средно – ако повлеклата са много малки и с много малко покритие (следи); не по-високо от лошо – ако
повлеклата са с неголеми размери и не покриват плътно субстрата; много лошо – при обилното им развитие
върху субстрата.
При силно засенчване и обилно развитие на червеното водорасло Hildenbrandia rivularis по камъните обикновено оценката по индекса е подценена. Тогава, както и при други особени случаи, като например силно
токсично замърсяване, в резултат на което се установяват само един, два (три) вида кремъчни водорасли в
пробата, оценката се коригира по експертно мнение.
* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.
4. Биологичен елемент: Дънна макробезгръбначна фауна
Катег о р и я : „ Р е к а “
Метод:
Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за макробезгръбначни
Метрики:
Биотичен индекс
Общ брой таксони
Референция на метода:
ISO 10870:2012 – Water quality – Guidelines for the selection of sampling methods and devices for benthic
macroinvertebrates in fresh waters (Ръководство за избор на методи за пробонабиране и апарати за бентосни
макробезгръбначни в сладки води)
БДС EN ISO 5667-1:2007 – Качество на водата. Вземане на проба. Част 1: Ръководство за разработване на
програми и техники за вземане на проби (ISO 5667-1:2006)
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БДС EN ISO 5667-3:2006 – Качество на водата. Вземане на проби. Част 3: Ръководство за консервиране и
обработване на пробите.
БДС EN 28265:2001 – Качество на водата. Конструкции и използване на количествени уреди за вземане
на проби за събиране на макробезгръбначни от каменен субстрат на дъното в плитки сладки води (ISO
8265:1988).
БДС EN 27828:2004 – Качество на водата. Метод за биологично вземане на проба. Ръководство за ръчно
вземане на проба на водни бентосни големи безгръбначни.
Svetoslav Cheshmedjiev, Rabia Soufi, Yanka Vidinova, Violeta Tyufekchieva, Ivanka Yaneva, Yordan Uzunov, Emilia
Varadinova. Multi-habitat sampling method for benthic macroinvertebrate communities in different river types in
Bulgaria - Water Research and Management, 2011, 3 (1):55-58 (Hard Copy) UDK: 582.26 (497.2), ISSN 2217 – 5547
Адаптиран Биотичен Индекс (БИ) (Flanagan, P.J. and Toner, P.F., 1972; модифициран от Clabby & Bowman,1979;
Clabby, 1982) (ИАОС, 2006)
Таблица МЗБ1: Система за екологична оценка на тип R1 (алпийски тип реки) по макрозообентос*
Нормална скала за БИ
1÷5

Състояние

EQR

БИ

Много добро

0,9 ÷ 1,0

4,5 ÷ 5

Добро

0,8

4

Умерено

0,5 ÷ 0,7

2,5 ÷ 3,5

Лошо

0,4

2

Много лошо

0,3 ÷ 0,2

1 ÷ 1,5

Таблица МЗБ2: Система за екологична оценка на типове R2/R3, R4/R5 по макрозообентос*
Нормална скала за БИ
1÷5

Състояние

EQR

БИ

Много добро

0,87 ÷ 1,0

4,5 ÷ 5

Добро

0,67 ÷ 0,86

3,5 ÷ 4

Умерено

0,5 ÷ 0,66

2,5 ÷ 3

Лошо

0,4

2

Много лошо

0,3 ÷ 0,2

1 ÷ 1,5

Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на типове R7/R8, R10, R12, R13 по макрозообентос*
Нормална скала за БИ
1÷5
R10 скала: 1 ÷ 4
R12, R13 скала: 1 ÷ 4,5

Състояние

EQR

БИ

Много добро

0,8 ÷ 1,0

4 ÷ 5

Добро

0,7

3,5

Умерено

0,5 ÷ 0,6

2,5 ÷ 3

Лошо

0,4

2

Много лошо

0,3 ÷ 0,2

1 ÷ 1,5

Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на типове R9, R11, R14, R15 (пресъхващи и изворни) по
макрозообентос*
Силно скъсена скала за БИ
1 ÷ 3,5

Състояние

EQR

БИ

Много добро

1,0

3,5 (4)

Добро

0,857

3

Умерено

0,571 ÷ 0,714

2 ÷ 2,5

Лошо

0,429

1,5

Много лошо

0,286

1

* Примерно нормиране на метриката „общ брой таксони“ за основните речни типове в България с подкрепящо значение.
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Речни типове/общ брой таксони на МЗБ
Екологично състояние

R1
R2, R3, R4, R5
R7, R8, R10, R12, R13

R9, R11, R14

R15

Много добро

16+

11+

13+

Добро

11 – 15

8 – 10

9 – 12

Умерено

6 – 10

4 – 7

5 – 8

Лошо

2 – 5

2 – 3

2 – 4

Много лошо

0 – 1

0 – 1

0 – 1

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена
класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.
5. Биологичен елемент: Рибна фауна
К а т е г о р и я : „ Р е к а“

Метод:
Методика за пробонабиране в реки, които могат да се газят (дълбочина под 70 cm, твърдо дъно, малка
скорост на течението), базирана на стандарт EN 14011, и FAME/FAME+ методология (http://fame.boku.
ac.at/)
Методика за пробонабиране в реки, които не могат да се газят (дълбоки, с тинесто дъно, канали и
канализирани реки със стръмни брегове), която също е базирана на стандарт EN 14011, FAME/FAME+
методология (http://fame.boku.ac.at/) и опита, натрупан от JDS и ICPDR (http://www.icpdr.org/jds/)
Базиран на Риби Индекс (БРИ)
Базиран на Риби Индекс за пъстървови води (БРИП)
Референция на метода:
БДС EN 14011:2004 – Качество на водата. Взeмане на проби от риба с електричество.
FAME /FAME+ методология (http://fame.boku.ac.at/)
Fish Based Index (FBI), Fish Based Index for trout zone (FBIT) (Mihov, S., 2010)(based on James R. Karr,
1981)
БРИ – Базиран на Риби Индекс за определяне екологичното състояние на реки в България за равнинни и полупланински типове реки (с изключение на типове R6, R9 и R14 – R16)*
Екологична скала

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Много добър

0,86 – 1,00

> 0,60

Добър

0,60 – 0,85

0,30 – 0,60

Умерен

0,30 – 0,59

0,16 – 0,29

Лош

0,16 – 0,29

0,05 – 0,15

Много лош

0,00 – 0,15

0,00 – 0,05

БРИП – Базиран на Риби Индекс за определяне екологично състояние на пъстървовите реки за планински типове реки (с изключение на алпийски тип R1)*
Екологична скала

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Много добър

0,80 – 1,00

> 0,56

Добър

0,56 – 0,79

0,31 – 0,55

Умерен

0,31 – 0,55

0,15 – 0,30

Лош

0,15 – 0,30

0,05 – 0,14

Много лош

0,00 – 0,14

0,00 – 0,05

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена
класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.
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Б. Физикохимични елементи за качество
К а т е г о р и я : „ Р е к а“
Планински типове реки (R1, R2, R3)*
Състояние/показатели

Разтворен
кислород,
mg/l

рН

Ел.пр.
µS/cm

N-NH4,
mg/l

N-NO3,
mg/l

N-NO2,
mg/l

Общ
азот,
mg/l

P-ortho –
PO4, mg/l

P – Общ
фосфор,
mg/l

БПК5

Много
добро

10,5÷8,00

÷

650

<0,04

<0,2

<0,01

<0,2

<0,01

<0,012

<1

Добро

8,00÷6,00

6,5÷8,5

750

0,04÷0,4

0,2÷0,5

0,01÷0,025

0,2÷0,8

0,01÷0,02

0,012÷0,03

1÷2,5

Умерено

6,00÷5,00

÷

>1000

0,4÷0,6

0,5÷1

0,025÷0,05

0,8÷2

0,02÷0,04

0,03÷0,06

2,5÷5

Полупланински типове реки (R4, R5) + условно изворен тип (R15) без електропроводимост и разтв. кислород
(изисква допълнителни проучвания)*
Състояние/показатели

Разтворен кислород,
mg/l

рН

Ел.пр.
µS/cm

N-NH4,
mg/l

N-NO3,
mg/l

N-NO 2 ,
mg/l

Общ
азот,
mg/l

P-ortho –
PO 4, mg/l

P – Общ
фосфор,
mg/l

БПК 5

Много добро

10,5÷8,00

÷

700

<0,04

<0,5

<0,01

<0,5

<0,02

<0,025

<1,2

750

0,04÷0,4

0,5÷1,5

0,01÷0,03

0,5÷1,5

0,02÷0,04

0,025÷0,075

1,2÷3

>1000

0,4÷0,6

1,5÷3

0,03÷0,06

1,5÷3

0,04÷0,06

0,075÷0,1

3÷6

Добро

8,00÷6,00 6,5÷8,5

Умерено

6,00÷5,00

÷

Равнинни типове реки (R7, R8, R12, R13)*
Състояние/ Разтвопоказатели рен кислород,
mg/l

рН

Ел.пр.
µS/cm

N-NH4,
mg/l

N-NO3,
mg/l

N-NO 2 ,
mg/l

Общ
азот,
mg/l

P-ortho –
PO 4, mg/l

P – Общ
фосфор,
mg/l

БПК 5

÷

700

0,10

<0,7

<0,03

<0,7

<0,07

<0,15

<2

750

0,1÷0,3

0,7÷2

0,03÷0,06

0,7÷2,5

0,07÷0,15

0,15÷0,3

2÷4

>1000

0,3÷0,6

2÷4

0,06÷0,09

2,5÷4

0,15÷0,3

0,3÷0,6

4÷8

Много
добро

9,00÷7,00

Добро

7,00÷6,00 6,5÷8,5

Умерено

6,00÷5,00

÷

Пресъхващи и ЧМ типове реки (R9, R10, R11, R14)*
Състояние

Разтворен кислород,
mg/l

рН

Ел.пр.
µS/cm

N-NH4,
mg/l

N-NO3,
mg/l

N-NO 2 ,
mg/l

Общ
азот,
mg/l

P-ortho –
PO 4, mg/l

P – Общ
фосфор,
mg/l

БПК 5

Много
добро

8,50÷6,00

÷

850

<0,30

<1,00

<0,03

<1,0

<0,07

<0,15

<2

0,03-0,06

1,0÷2,5

0,07-0,15

0,15÷0,3

2÷5

2,5÷5

0,15-0,3

0,3÷0,6

5÷10

Добро
Умерено

6,00÷5,00 6,5÷8,5
5,00÷4,00

÷

900

0,30÷0,65 1,00÷2,50

>1100

0,65÷1,30 2,50÷5,00 0,06-0,09

Кате го р и я : „ Е з е р о “ * *
Типове „езера“ с олиготрофни условия (L1, L2, L3, L11, L12, L13)*
Показатели/състояние

Разтворен
кислород,
mg/l

рН

Ел.пр.
µS/cm

N-NH4,
mg/l

N-NO3,
mg/l

N-NO 2 ,
mg/l

Общ
азот,
mg/l

P-ortho –
PO 4, mg/l

P – Общ
фосфор,
mg/l

БПК 5

Прозрачност по
Секки,
m

Много
добро

10,5÷8,00

÷

650

<0,03

<0,2

<0,01

<0,2

0,007 ÷0,0125

<0,0125

<1

>4

Добро

8,00÷6,00

6,5÷8,7

750

0,03÷0,08

0,2÷0,5

0,01÷0,025

0,2÷0,8

0,0125 ÷0,.04

0,0125 ÷0,04

1÷2,5

4÷2

Умерено

6,00÷5,00

÷

1000

0,08÷0,16

0,5÷1,0

0,025÷0,05

0,8÷2

0,04÷0,06

0,04÷0,06

2,5÷5

2÷1,5

Типове „езера“ с мезотрофни условия (L4, L5, L6, L7, L8, L14, L16, L17) *
Състояние Разтворен
кислород,
mg/l

рН

Ел.пр.
µS/cm

N-NH4,
mg/l

N-NO3,
mg/l

N-NO 2 , mg/l

Общ
азот,
mg/l

P-ortho –
PO 4, mg/l

P – Общ
фосфор, mg/l

БПК 5

Прозрачност по
Секки,
m

650

<0,1

<0,8

<0,03

<0,7

0,01÷0,025

<0,025

<2

>4

Много
добро

9,00÷7,00

÷

Добро

7,00÷6,00

6,5÷8,7

750

0,1÷0,3

0,8÷2

0,03÷0,06

0,7÷2,5

0,025÷0,06

0,025÷0,075

2÷4

4÷2

Умерено

6,00÷5,00

÷

1000

0,3÷0,6

2÷4

0,06÷0,09

2,5÷4

0,06÷0,08

0,075÷0,1

4÷8

2÷1

Забележка. Класификационната система за ЧМ типове езера (L7, L8, L9, L10) за соленост/електропроводимост
се различава от данните в по-горната таблица, както следва:
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Соленост (%о) на черноморски типове езера (L7, L8, L9, L10)*
Състояние
Добро

Соленост, ‰
Соленост, ‰
Соленост, ‰
(L7 – сладководни) (L8 – слабо солени) (L9 – средно солени)
<0,5

‰

0,5 ÷ 5

‰

5 ÷ 30

Соленост, ‰
(L10 – свръхсолени)

‰

>40

‰

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена
класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.
** Литорална зона.
II. КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ
ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ КАТЕГОРИЯ „КРАЙБРЕЖНИ МОРСКИ ВОДИ“
А. Биологични елементи за качество
Фитопланктон

Биологичен елемент за качество:
Фитопланктон
Метод:
Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за фитопланктон
Метрики за оценка на състоянието:
1. Численост на видове динофити (C – стратези) като процент от общата численост на динофлагелатите, (DE), %.
2. Сума от концентрацията (кл/л) на видовете на три таксономични групи (микрофлагелати, еугленови,
синьо-зелени) като процент от общата численост на фитопланктона, (МЕС), %.
3. Обща численост на фитопланктона, бр. кл/л.
4. Индекс на разнообразие на Менхиник (Biodiversity Index Menhinick (1964).
5. Индекс на изравненост на Шелдън (Evenness Index Sheldon (1969).
6. Обща биомаса на фитопланктона, мг/л.
7. Хлорофил А, µg/l.
8. Прозрачност по Секки, м +TRIX.
9. Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI.
Референция на метода:
1. Moncheva S., B. Par, 2005 (updated-2010). Manual for Phytoplankton Sampling and Analysis in the Black
Sea, 67 pp.
http://documents.blacksea-commission.org/Downloads/Phytoplankton_%20Mannual-Final-1.pdf
2. Moncheva S., 2010. Guidelines for QC/QA of Biological Data-Phytoplankton. 18 pp.
http://documents.blacksea-commission.org/Downloads/Guidlines-Phytoplankton-QC-QA.pdf
3. Moncheva, S., L. Boicenko, 2011 „WFD Intercalibration Phase 2: Milestone 4b report“
Таблица ФП1: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК „Фитопланктон“,
MEC %. Метриката се прилага само за летния сезон.
Метрика:

Много
добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

Microflagellates, Euglenophyceae, Cyanophyceae
(МЕС) – % от общата численост на ФП
2
25
50
75
>75
EQR
1
0,75
0,50
0,25
Таблица ФП2: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК „Фитопланктон“,
DE %. Метриката се прилага само за летния сезон
Метрика:
Heterocapsa rotundata, Heterocapsa triquetra,
Scrippsiella trochoidea, Prorocentrum minimum,
P roro c ent r u m m ic a n s a nd G y m no d i n iu m /
Gyrodinium (C – стратези – % от общата численост на динофалгелатите)
EQR

Много
добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

2
1

25
0,75

50
0,50

75
0,25

>75

Таблица ФП3: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК „Фитопланктон“,
численост. Системата се прилага само за летния сезон
Метрика:
Обща численост (х10 3 кл/л)
EQR

Лято:
Много
Добро
добро
500
800
1

0,8

Умерено

Лошо

1500

3000

0,53

0,23

Мн.
лошо
>3000
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Таблица ФП4: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК „Фитопланктон“,
численост. Системата се прилага за всички сезони
Метрика:

Добро

Умерено

Лошо

Index Menhinick (1964)

Много
добро
(0.19) 0.15

0.09

0.05

0.03

EQR

1

0.8

0.53

0.23

Мн.
лошо
> 0.03

Таблица ФП5: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК „Фитопланктон“,
численост. Системата се прилага за всички сезони
Метрика:

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

Index Sheldon (1969)

Много добро
(0.96) 0.77

0.49

0.32

0.20

> 0.20

EQR

1

0.8

0.53

0.23

Таблица ФП6: Система за екологична оценка на крайбрежни морски типове по БЕК „Фитопланктон“,
биомаса на фитопланктона:
PhB (mg/m3)
Тип
CW602330
CW602310

Зима
Много добро

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321
EQR
Тип
CW602330
CW602310

Тип
CW602330
CW602310
CW602210
CW602220
CW602230
CW602321
EQR

1200

2000

3500

Мн. лошо
6000
<6000

1100

1700

3000

5000

1

0.8

0.53

0.23

Пролет
Много добро

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321
EQR
Тип
CW602330
CW602310
CW602210
CW602220
CW602230
CW602321
EQR

Добро

Умерено

Добро

Лошо

2500

3500

5600

9000

Мн. лошо
<9000

2200

3000

4700

7500

<7500

1,0

0.8

0.53

0.23

Лято
Много добро

Умерено

Добро

Лошо

<5000

700

950

2200

Мн. лошо
5000
<5000

700

950

2000

4000

1

0.8

0.53

0.23

Есен
Много добро

Умерено

Добро

Лошо

Умерено

Лошо

<4000

1000

1700

3400

6500

Мн. лошо
<6500

1000

1600

2900

5000

<5000

1

0.8

0.53

0.23
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Таблица ФП7: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК „Фитопланктон“,
хлорофил „а“

Тип

Много
добро

CW602330
CW602310
CW602210
CW602220
CW602230
CW602321
EQR
Тип
CW602330
CW602310

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321
EQR
Тип
CW602330
CW602310

Мн. лошо

2.3

4

7

<7

1.3

1.9

3.4

6.2

<6.2

1

0.8

0.53

0.23

2.3

Добро
3.3

5.5

9.6

Мн. лошо
<9.6

1.7

2.5

4.3

8.5

<8.5

1

0.8

0.53

0.23

Лято
Много добро

Умерено

Добро

Лошо

0.9

1.5

3.1

7

Мн. лошо
<7.0

0.7

1.2

2.5

5.5

<5.5

1
Есен

Умерено

0.8

Много добро

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321
EQR

Лошо

1.6

Пролет
Много добро

CW602210
CW602220
CW602230
CW602321
EQR
Тип
CW602330
CW602310

Chlorophyll a [µg/l]
Зима
Добро
Умерено

Лошо

0.53

Добро

0.23

1.5

2.5

Умерено
4.5

Лошо
9

Мн. лошо
<9.0

1.3

2.1

3.6

8

<8.0

1

0.8

0.53

0.23

Таблица ФП8: Всички сезони
Метрика

Много
добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

TRIX

4.5

5.4

6.5

7.6

<7.6

Прозрачност по Секи (м)

4.5

3.7

2.6

1.5

>1.5

1

0.8

0.53

0.23

EQR

Таблица ФП9: Система за екологична оценка на крайбрежните морски типове по БЕК „Фитопланктон”,
Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI. Системата се прилага за всички сезони
Метод: Комбиниран индекс за фитопланктона – IBI
EQR

Много добро

Добро

Умерено

Лошо

1

0.8

0.63

0.23

Мн. лошо
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Макроводорасли и покритосеменни растения
Биологичен елемент за качество:
Макроводорасли и покритосеменни растения
Метод:
Пробонабиране и предварителна обработка на проби за макроводорасли и покритосеменнни.
Метрики за оценка на състоянието:
1. EI метод (адаптиран за условията на Черно море EEI метод)
Референция на
1. Водяницкая,
2. Dencheva, K.
3. Dencheva, K.

метода:
Н., 1936
2011 „WFD Intercalibration Phase 2: Milestone 4b report“
2011

Таблица ФБ1: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК „Макроводорасли
и висши растения (макрофитобентос)“, Екологичен индекс.
Метрика

Мн. добро

Добро

Умерено

Лошо

Мн. лошо

ЕИ /Екологичен
индекс/

>8-10

>6-8

>4-6

>2-4

0 –1
>1-2

Биомаса и съотношение на
ч у вс т ви т ел н и и
толеранти видове

80-100%ЕSGI;
0-20%ESGII

60-80%ESGI;
20-40%ESGII

40-60%ESGI;
40-60%ESGII

0-40%ESGI;
60-100%ESGII

0-100%ESGIICa;
0-100%ESGIICb

EQR

0-100%ESGII(A+B);
0-100%ESGIIC
0,8-1

0,6-0,8

0,4-0,6

0,2-0,4

0-0,1
0,1-0,2

Макробезгръбначна фауна
Биологичен елемент за качество:
Дънна безгръбначна макрофауна (макрозообентос)
Метод:
Пробонабиране, първична обработка, консервиране, съхранение и лабораторна обработка на проби
за Дънна безгръбначна фауна.
Метрики за оценка на състоянието:
1. M-AMBI метод (адаптиран за условията на Черно море)
2. AMBI метод (адаптиран за условията на Черно море)
3. Индекс на биоразнообразие на Шанон – Уивър (Shannon-Wiever diversity index) (адаптиран за условията на Черно море за водни тела с тинест субстрат и за водни тела с пясъчен и смесен субстрат)
Референция на метода:
1. Valentina Todorova, Tsenka Konsulova, 2005 „Мanual Quantitative sampling and sample treatment of marine
soft bottom–macrozoobenthos“
2. Trayanova et al., 2007
3. Todorova V. et al. , 2008
4. Borja et al., (2000, 2003)
5. Muxica et al., (2005)
6. Borja et al., 2006
7. Shannon and Weaver, 1963
Таблица МЗБ1: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК „безгръбначна марофауна (макрозообентос)“, Индекс на биоразнообразие на Шанон – Уивър (Shannon-Wiever diversity index).
Водни тела с тинест дънен субстрат
Метрика
Shannon-Wiever
diversity index
EQR

мн. добро
H′ ≥ 3.3
≥ 0.92

Умерено

лошо

мн. лошо

3.3 > H′ ≥ 2.5 2.5 > H′ ≥ 1.8

добро

1.8 > H′ ≥ 1.1

H′ < 1.1

0.31

< 0.31

лошо

мн. лошо

3.1 > H′ ≥ 2.2 2.2 > H′ ≥ 1.3

H′ < 1.3

0.69

0.50

Водни тела с пясъчен и смесен дънен субстрат
мн. добро

добро

Shannon-Wiever
diversity index

Метрика

H′ ≥ 4

4 > H′ ≥ 3.1

EQR

≥ 0.89

0.69

умерено

0.49

0.29

< 0.29
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Таблица МЗБ2: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК „безгръбначна
марофауна (макрозообентос)“, биотичен индекс AMBI.
Метрика

Мн. Добро

добро

умерено

лошо

мн. лошо

AMBI

0.0 < AMBI ≤ 1.2

1.2 < AMBI ≤ 3.3

3.3 < AMBI ≤ 4.3

4.3 < AMBI ≤ 5.5

5.5 < AMBI ≤ 7.0

EQR

≥ 0.83

0.53

0.39

0.21

< 0.21

Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на крайбрежните морски води по БЕК „безгръбначна
марофауна (макрозообентос)“, многомерен индекс M-AMBI.
Метрика

мн. Добро

Добро

умерено

лошо

мн. лошо

M-AMBI

M-AMBI ≥ 0.85

0.85 > M-AMBI ≥
0.55

0.55 > M-AMBI ≥
0.39

0.39 > M-AMBI ≥
0.20

0.20 > M-AMBI

EQR

≥ 0.85

0.55

0.39

0.20

< 0.20

Б. Физико-химични елементи за качество
Сезон

Разтворен
кислород
(О 2)
(повърхност)

БПК 5
(мг/
дм 3)

NH4
(мг/дм 3)

М ног о до - 100-105
бро

11.60-12.20

<2.4

<0.015

Добро

106-110

11.30-11.59
12.21-12.60

ПРОЛЕТ М ног о до - 105-110
бро

ЗИМА

Състояние

Добро
ЛЯТО

ЕСЕН

Наситеност с
кислород,
% (повърхност)

Наситеност с
кислород,
% (дъно)

111-116

NO2
(мг/дм 3)

NO3
(мг/дм 3)

PO4
(мг/дм 3)

<0.010

<0.1

<0.015

2.4-2.7 0.0150.025

0.0100.013

0.1-0.135

0.0150.020

10.20-10.50

<2.7

<0.015

<0.010

<0.04

<0.01

9.90-10.19
10.51-10.80

2.7-3.6

0.0150.030

0.0100.013

0.040-0.075 0.0100.015

<0.008

<0.006

<0.016

М ног о до - 100-105
бро

>85

8.30-8.70

<3

Добро

75-85

8.00-8.29
8.71-8.90

3.0-3.3 0.0080.022

0.0060.010

0.016-0.040 0.0050.010

М ног о до - 95-100
бро

>85

9.70-10.10

<1.6

<0.010

<0.05

Добро

75-85

9.50-9.69
10.11-10.30

1.6-2.0 0.0300.042

0.0100.013

0.050-0.080 0.0100.013

95-99
106-110

90-94
101-105

<0.030

<0.005

<0.01

Таблица 1. Характеристика на типовете водни тела от категория „река“, „езеро“ и „преходни води“,
за които е разработена класификационната система за оценка на екологично състояние.
1.1. Фактори за дефиниране на типологията на „реки“ в България (по изискванията на система Б на РДВ)
Код на Име на речен ЕР/Субречен
тип
ЕР1
тип

Надморска 2
височина

Размер

Геология

Доминиращ дънен субстрат

Соленост3

Смесена,
силикати,
варовик
Смесена,
силикати,
варовик

Скално легло;
скални блокове
едри валуни
Едри камъни
(>256 mm), камъни (64–256
mm)
Едри камъни
(>256 mm), камъни (64–256
mm)
Едър чакъл (16–
64 mm), дребен
чакъл (2-16)
Едър чакъл (16–
64 mm), дребен
чакъл (2-16)
Пясъци (0.064 2), тиня (<0.064),
глина, льос

Сладководни;

R1

Алпийски
реки

12-1; 7

> 1800 m варира слабо

<20 km 2 , малки
потоци

R2

Планински

12-1,2

Планинска
зона – слиза
ниско (валидиране)
> (600) 800
m, варира
(валидиране)

<100 km , малки
реки

R3

R4
R5
R6

Планински

7

Полупланински

12-1,2

Полупланински

7

Среден и долен Дунав

12-1

2

<150 km 2 , малки
реки
(рядко средни
<500 km 2)
Силно варира <1300 km 2 , малки
и средни (рядко
големи)
Силно варира <1300 km 2 , малки
и средни (рядко
големи)
<30 m
>800,000 km 2 ,
много голяма

Смесена,
силикати,
варовик
Смесена,
силикати,
варовик
Смесена,
силикати,
варовик
Смесена

<0.5 ‰
Сладководни;
<0.5 ‰
Сладководни;
<0.5 ‰
Сладководни;
<0.5 ‰
Сладководни;
<0.5 ‰
Сладководни;
<0.5 ‰
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Надморска 2
височина

Размер

Геология

>2500 km 2 , големи

Смесена

R7

Големи дунавски притоци

12-1

<80 m (варира)

R8

Средни и малки дунавски
реки
Добруджански
пониращи
реки
Големи ЧМ
реки

12-1

<100 m (варира)

12-1

<300 m

12-2

<90 m (варира)

>1000 km 2 , големи

Смесена,
силикати

<70 m (варира)

<900 km 2 , средни
и малки

Смесена,
силикати

R9
R10

Доминиращ дънен субстрат

Пясъци (0.064- 2), Сладководни;
тиня (<0.064),
<0.5 ‰
глина, льос
2
<1300 km , средни
Варовик,
Пясъци (0.064-2), Сладководни;
и малки (рядко смесена, ситиня (<0.064),
<0.5 ‰
големи)
ликати
глина, льос
<4000 km 2 , много
Варовик
Варира силно
Сладководни;
малки като Q
<0.5 ‰
Пясъци (0.064-2), Сладководни;
тиня (<0.064),
<0.5 ‰
глина
Пясъци (0.064-2), Сладководни;
тиня (<0.064),
<0.5 ‰
глина
Пясъци (0.064-2) Сладководни;

R11

Малки и средни ЧМ реки

12-2

R12

Големи равнинни реки

7

<150 (200) m >7000 km 2 , големи
варира
и много големи

Смесена,
силикати

R13

Малки и средни равнинни
реки
Субсредиземноморски
реки (пресъхващи)
Карстови извори

7

<150 (350) m <1300 km 2 , средни
варира
и малки

Смесена,
силикати

7

<500 (650) m <1100 km 2 , средни
силно варира
и малки

Смесена,
силикати,
варовик

R14

R15
R16

ЧМ речни лимани

Соленост3

12, 7

Силно варира

<10 km 2 , малки
изворни потоци

Варовик

12-2

<5 (12) m

Варира силно

Смесена,
силикати

<0.5 ‰
Пясъци (0.064- 2), Сладководни;
тиня (<0.064),
<0.5 ‰
чакъли
Варира силно
Сладководни;
<0.5 ‰
Варира силно

Сладководни;

<0.5 ‰
Пясъци (0.064-2), Миксо-олиготиня (<0.064),
халинни
глина

Екорегиони (ЕР): 12 – Понтийска Провинция, 7-Източни Балкани; Субекорегиони (суб-ЕР) само за ЕР Понтийска
Провинция: 12-1 Дунавски суб-ЕР, 12-2 Черноморски суб-ЕР.
2
Надморската височина обикновено силно варира и изисква валидиране през първия ПУРБ 2010 – 2015.
3
Солеността е задължителен фактор за „преходните води“, които са представени от R16 ЧМ речни лимани.
1

1.2: Фактори за дефиниране на типологията на „езера“ в България (по изискванията на система Б на РДВ)
Код
на
тип
езеро
L1

L2

L3

L4

L5

Име на
езерен
тип

ЕР/
СубЕР4

Надморска 5 височина

Алпий- 12-1; 7 > 2000 m
ски глациални
езера
Планин- 12-1,2
Пласки езера
нинска
в ЕР 12
зона –
слиза
ниско
Планин7
> (600)
ски езера
800 m,
в ЕР 7
варира

Равнинни
и полупланински
езера и
блата в
ЕР 12
Крайречни езера
и блата в
ЕР 12

12-1,2

12-1,2

Силно
варира,
полупланинска и
равнинна
зона
<80 m
(варира)

Средна 6
дълбочина

Размер/
площ

Геология

Дълбочина (max.)

Смесване/
Миктичност

Соленост 7

< 3 до 15 m <0.15 km 2 ,
(рядко >20 много малm)
ки

Смесена,
силикати

< 50 m

Мономиктични

<0.5 ‰
сладководни

Непроучени <0.1 km 2 ,
(< 15 m или много малмного плитки
ки)

Смесена,
силикати,
варовик

<15 m
<80 m
язовири

Полимиктични

<0.5 ‰
сладководни

< 3 m (тор<0.1 km 2 ,
фени езера); много мал< 15 m (за
ки за есязовири) –
тестените;
варира
< 5 km2 за
СМВТ
< 3 m (ряд<0.5 km 2
ко повече,
Повечето
малки ес< 5 km 2
тествени
(рядко, яз.
езера и
Рабиша)
блата)
< 3 m (ряд<5 km 2 ,
ко повече – много малза някои
ки до средбаластиерни
ни
„езера“)

Органична (торф)
смесена,
силикати,
варовик

<6 m езера
<80 m
язовири

Полимиктични

<0.5 ‰
сладководни

Смесена,
силикати,
варовик

<15 m

Полимиктични

<0.5 ‰
сладководни

Смесена,
силикати

<10 m

Полимиктични

<0.5 ‰
сладководни
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Код
Име на
на
езерен
тип
тип
езеро
L6
Крайречни влажни зони в
ЕР 7
L7

L8

L9

L10

L11
L12

L13

L14

L15

L16

L17

ЧМ сладководни
езера и
блата
ЧМ слабо солени езера
и блата
ЧМ средно солени езера
и блата

ДЪРЖАВЕН
ЕР/
СубЕР4
7

12-2

12-2

12-2

Надморска 5 височина

Средна 6
дълбочина

ВЕСТНИК

Размер/
площ

<300 m < 3 m (ряд- <0.5 km 2 ,
(може да ко повече – много малварира)
за някои
ки
баластиерни
„езера“)
<12 m
< 3 m (ряд- <3.5 km 2 ,
ко повече)
средни;
>10 km 2
за СМВТ
<10 m
< 3 m
Силно варира до >10
km2 (Бургаско езеро)
< 5 m
< 3 m (за
Силно ваестествени)
рира до
< 15 m (за
>15 km 2
СМВТ)
(Варненско
езеро)
< 5 m
< 1.5 m
<20 km 2 , големи

ЧМ
12-2
свръхсолени
езера
Големи
12-1,2;
Силно
дълбоки
7
варира
язовири
Средни
12
>150
и малки
(200) m
полупла(до планински
нинската
язовири в
зона) ваЕР 12
рира
Средни
7
150
и малки
(350) –
полупла600 (800) m
нински
варира
язовири в
ЕР 7
Големи
12
Обикравнинни
новено
плитки
<120 m
до средно
варира
дълбоки
язовири в
ЕР12
Големи
7
Обикравнинни
новено
плитки
<200 m
до средно
варира
дълбоки
язовири в
ЕР 7
Малки и 12-1,2
<120 m
средни
равнинни
язовири в
ЕР12
Малки и
7
<200 m
средни
равнинни
язовири в
ЕР 7

>15 m

>10 km 2 , големи

Варира сил1-10 km 2 ,
но
средни; или
0.5 – 1 km 2
малки
Варира сил- 1-10 km2,
но
средни; или
0.5 – 1 km 2
малки

БРОЙ 22

Геология

Дълбочина (max.)

Смесване/
Миктичност

Соленост 7

Смесена,
силикати,
варовик

<6 m

Полимиктични

<0.5 ‰
сладководни

Смесена,
силикати,
варовик

<15 m

Полимик<0.5 ‰
тични
сладко водни

Смесена,
силикати

<10 m

Полимиктични

Смесена,
силикати,
варовик

<15 m

Полимик5-30 ‰
тични
мезо-халинни
& поли-халинни

Смесена,
силикати

<3 m

Полимиктични

Смесена,
силикати,
варовик
Смесена,
силикати,
варовик

<120 m

Димиктич<0.5 ‰
ни
сладководни

<80 m

Димиктич<0.5 ‰
ни; Поли- сладководни
миктични

Смесена,
силикати,
варовик

<80 m

Димиктич<0.5 ‰
ни; Поли- сладководни
миктични

0.5-5 ‰ олиго-халинни

>40 ‰
хипер-халинни

< 15 m

>10 km 2 , големи

Смесена,
силикати,
варовик

<50 m

Полимиктични

<0.5 ‰
сладководни

<15 m

>10 km 2 , големи

Смесена,
силикати,
варовик

<50 m

Полимиктични

<0.5 ‰
сладководни

<15 m (чес1-10 km 2 ,
то <6m )
средни; или
0.5 – 1 km 2
малки

Смесена,
силикати,
варовик

<50 m

Полимиктични

<0.5 ‰
сладководни

<15 m (чес1-10 km 2 ,
то <6m )
средни; или
0.5 – 1 km 2
малки

Смесена,
силикати,
варовик

<50 m

Полимиктични

<0.5 ‰
сладководни

Екорегиони (ЕР): 12 – Понтийска Провинция, 7-Източни Балкани; Субекорегиони (суб-ЕР) само за ЕР Понтийска
Провинция: 12-1 Дунавски суб-ЕР, 12-2 Черноморски суб-ЕР.
5
Надморската височина обикновено силно варира и изисква валидиране през първия ПУРБ 2010 – 2015.
6
В България липсват данни за средната дълбочина на повечето езера и язовири.
7
Солеността е водещ задължителен фактор за „преходните води“, т.е. за всички крайбрежни ЧМ езера (типове
L7, L8, L9 и L10).
4
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Приложение № 7
към чл. 12, ал. 4

СГС – средногодишна стойност
МДК – максимално допустима концентрация
Стандарти за качество за специфични замърсители
№

Име на замърсителя

Мярка

Вътрешни повърхностни води
СГС

Други повърхностни
води

МДК

СГС

МДК

I. Летливи органични замърсители
1 Етилбензен

μg/L

10

180

10

180

2 Толуен

μg/L

50

380

50

380

3 Тетрахлоретен

μg/L

10

не се прилага

10

не се прилага

4 Трихлоретен

μg/L

10

не се прилага

10

не се прилага

5 Винилхлорид (Хлоретилен)

μg/L

10

103

10

103

6 Ксилен (о-, m-, p-)

μg/L

15

30

15

30

7 Стирен

μg/L

20

400

20

400

8 1,4-дихлорбензен

μg/L

20

70

20

70

9 1,3-дихлорбензен

μg/L

10

285

10

285

10 1,2-дихларбензен

μg/L

10

158

10

158

11 Въглерод-тетрахлорид

μg/L

12

не се прилага

12

не се прилага

1 Диетил фталат

μg/L

180

1200

180

1200

2 Диизобутил фталат

μg/L

3,8

не се прилага

3,8

не се прилага

3 Бисфенол А

μg/L

II. Индустриални замърсители

1

11

1

11

4 Дибутилов естер на фталатна киселина μg/L
(дибутилфталат – DBP)

10

не се прилага

10

не се прилага

5 2,4,4′-Трихлоробифенил (PCB-28)

μg/L

0,0005

не се прилага

0,0005

не се прилага

6 2,2′,5,5′-Тетрахлоробифенил (PCB-52) μg/L

0,0005

не се прилага

0,0005

не се прилага

7 2,2′,4,5,5′-Пентахлоробифенил (PCB μg/L
101)

0,0005

не се прилага

0,0005

не се прилага

8 2,2′,3,4,4′,5′-Хексахлоробифенил (PCB μg/L
138)

0,0005

не се прилага

0,0005

не се прилага

9 2,2′,4,4′,5,5′- Хексахлоробифенил (PCB μg/L
153)

0,0005

не се прилага

0,0005

не се прилага

10 2 ,2′, 3,4,4′, 5, 5′-Хеп т а х лор о биф ен и л μg/L
(PCB 180)

0,0005

не се прилага

0,0005

не се прилага

11 Антрацен

μg/L

3,8

50

3,8

50

12 Аценафтелен

μg/L

0,64

не се прилага

0,128

не се прилага

13 Бензо(а)атрацен

μg/L

0,01

не се прилага

0,01

не се прилага

14 Хризен

μg/L

0,02

не се прилага

0,02

не се прилага

15 Дибензо[a,h]антрацен

μg/L

0,02

не се прилага

0,02

не се прилага

16 Флуорен

μg/L

2,5

не се прилага

2,5

не се прилага

17 Фенантрен

μg/L

1,3

не се прилага

1,3

не се прилага

18 Пирен

μg/L

0,012

не се прилага

0,012

не се прилага

1 Аметрин

μg/L

0,1

0,1

0,1

0,1

2 Линурон

μg/L

0,1

0,1

0,1

0,1

3 Прометон

μg/L

1

1

1

1

4 Прометрин

μg/L

0,2

0,2

0,2

0,2

III. Селско стопанство
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№

ДЪРЖАВЕН
Име на замърсителя

ВЕСТНИК

Мярка

БРОЙ 22

Вътрешни повърхностни води
СГС

Други повърхностни
води

МДК

СГС

МДК

5 Пропазин

μg/L

0,25

0,25

0,25

0,25

6 Паратион-Етил

μg/L

0,005

0,005

0,005

0,005

7 Паратион-Метил

μg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

8 Метоксихлор

μg/L

0,005

0,005

0,005

0,005

0,33

1,3

0,33

1,3

9 2,4-Дихлорофеноксиацетацид +естер μg/L
10 Циперметрин *

μg/L

0,1

0,4

0,1

0,4

11 Дикамба

μg/L

5

10

5

10

12 Дихлорвос *

μg/L

0,001

0,04

0,001

0,04

13 Диметоат

μg/L

0,4

4

0,4

4

14 Фенитротион

μg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

15 Фентион

μg/L

0,004

0,01

0,004

0,01

16 Малатион

μg/L

0,01

0,02

0,01

0,02

17 Тербутрин *

μg/L

0,13

0,13

0,13

0,13

18 Ацетохлор

μg/L

0,01

0,05

0,01

0,05

19 ДДТ, 2,4′-изомер

μg/L

0,025

не се прилага

0,025

не се прилага

20 ДДТ, 4,4′-изомер

μg/L

0,01

не се прилага

0,01

не се прилага

21 Σ ДДТ изомери

μg/L

0,025

не се прилага

0,025

не се прилага

22 Хептахлор

μg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

23 Хептахлорепоксид (цис+транс)

μg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

24 Алдрин

μg/L

0,001

0,001

0,001

0,001

25 Диелдрин

μg/L

0,005

0,005

0,005

0,005

26 Ендрин

μg/L

0,005

0,005

0,005

0,005

27 Изодрин

μg/L

0,005

0,005

0,005

0,005

28 Σ Алдрин + Диелдрин + Ендрин + μg/L
Изодрин

0,01

не се прилага

0,005

не се прилага

29 Диазинон

μg/L

0,02

0,025

0,02

0,025

30 Мекопроп *

μg/L

16

160

16

160

31 Пендиметалин

μg/L

0,3

0,54

0,3

0,54

32 Бентазон

μg/L

3,2

35

3,2

35

33 2-метил-4-хлорофеноксиоцетна кисе- μg/L
лина (MCPA)

1,7

3,4

1,7

3,4

* Замърсители, включени в предложението за допълване на списъка с приоритетни в-ва в Директивата
за приоритeтни вещества.
Стандарти за качество на химични елементи и други вещества
№

Химичен елемент

Мярка

Вътрешни повърхностни води
СГС – СКОС

1 Алуминий *(Al*)

µg/L

15

Други повърхностни води

МДК – СКОС СГС – СКОС МДК – СКОС
10 (pH<6.5)

10

25

25 (pH>6.5)
2 Арсен (As)
µg/L
3 Хром тривалентен
µg/L
(Cr(III))
4 Хром
µg/L
шествалентенCr(VI)

10
4,7

25
32

10
4,7

25
32

3,4

8

0,6

32

БРОЙ 22
№

Химичен елемент

ДЪРЖАВЕН
Мярка

ВЕСТНИК

Вътрешни повърхностни води
СГС – СКОС

5 Мед (Cu)

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

6 Желязо *(Fe*)
7 Манган* (Mn*)
8 Цинк (Zn)

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

1 (CaCO3 0-50
mg/L)
6 (CaCO3 50-100
mg/L)
10 (CaCO3 100250 mg/L)
22 (CaCO3 >250
mg/L)
100
50
8 (CaCO3 0-50
mg/L)
40 (CaCO3 50-100
mg/L)
75 (CaCO3 100250 mg/L)
100 (CaCO3 >250
mg/L)
1

С Т Р. 4 5
Други повърхностни води

МДК – СКОС СГС – СКОС МДК – СКОС
не се прилага

5,2

не се прилага

не се прилага
не се прилага
не се прилага

50
50
40

не се прилага
не се прилага
не се прилага

9 Свободен цианид
µg/L
5
1
5
(CN)
10 Нефт и нефтопродукти
Без видим филм на повърхността на водата и без мирис.
11 Радиологичните показатели:
11,1 Уран
µg/L
5
40
5
40
11,2 Обща алфа актив- Bq.L-1
0,2
ност cα
11,3 Обща бета актив- Bq.L-1
0,5
ност cβ
11,4 Радий 226 (Ra 226) Bq.L-1
0,1
* Разтворен, добавена стойност.

Приложение № 8
към чл. 14, ал. 2
Класификация на химичното състояние

Цветово обозначение

Добро

Синьо

Непостигащо добро състояние

Червено

Приложение № 9
към чл. 16, т. 1
Фактор на
Безопасност
Най-малко една L(E)C50 от изпитване за остра токсичност на всяко от трите 1000
трофични нива на базовите таксони
Една NOEC (концентрация без видим ефект) от изпитване за хронична ток- 100
сичност на риби или дафния, или представителен организъм за солени води
Две NOEC (концентрация без видим ефект) от изпитване за хронична ток- 50
сичност на видове, представящи две трофични нива (риби и/или дафния, или
представителен организъм за солени води, и/или водорасли)
NOEC (концентрация без видим ефект) от изпитване за хронична токсичност на 10
най-малко три вида (обикновено риби, дафния или представителен организъм
за солени води и водорасли), представящи три трофични нива
Други случаи, включващи данни от мястото на вземане на проби или моделни оценка според случая
екосистеми, които позволяват изчисляване и прилагане на по-прецизни фактори
на безопасност
1874
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите
(ДВ, бр. 34 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

§ 1. Наименованието на раздел II от глава
втора се изменя така:
„Раздел II
Програми за мониторинг на повърхностните
води, класифициране и представяне на екологичното състояние и допълнителни изисквания
за мониторинг на зоните за защита на водите
по чл. 119а от Закона за водите“.
§ 2. Създават се чл. 15а, 15б и 15в:
„Чл. 15а. Сравнимостта на резултатите от
биологичния мониторинг е регламентирана
в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9 ЗВ.
Чл. 15б. Представянето на резултатите от
мониторинга и класифицирането на екологичното състояние и екологичния потенциал
следва да отговаря на изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9 ЗВ.
Чл. 15в. Представянето на резултатите от
мониторинга и класифициране на химичното
състояние, както и определянето на химическите стандарти за качество на повърхностните
води са определени в наредбата по чл. 135,
ал. 1, т. 9 ЗВ.“
§ 3. Глава трета се отменя.
§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 1, 4 и 5 се отменят.
§ 5. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на
Приложение V, т. 1.3, т. 2.2 и т. 2.4 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в
областта на политиката за водите (OB, бр. L
327/1 от 22.12.2000 г.) и изцяло транспонира
изискванията на Директива 2009/90/ЕО на
ЕК от 31 юли 2009 г. за определяне съгласно
Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на
състоянието на водите.“
§ 6. Приложения № 3, 4, 5 и 6 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Нона Караджова
1873
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за отменяне на Наредба № 7 от
1986 г. за показатели и норми за определяне
на качеството на течащите повърхностни
води (ДВ, бр. 96 от 1986 г.)
§ 1. Наредба № 7 от 1986 г. за показатели и норми за определяне на качеството на
течащите повърхностни води (ДВ, бр. 96 от
1986 г.) се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Нона Караджова
Министър на здравеопазването:
Десислава Атанасова
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
1871

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-3
от 15 февруари 2013 г.

за условията и реда за оценяване на изпъл
нението на функционалните задължения от
военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и от Българската
армия при изпълнение на военната служба в
състава на български или многонационални
формирования извън територията на Репу
блика България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията
и редът за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите
от Министерството на отбраната, структурите
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на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение
на военната служба в състава на български
или многонационални формирования извън
територията на Република България за повече
от два месеца.
(2) Основни цели на оценяването по ал. 1 са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и на необходимите
компетентности, които проявяват военнослужещите по време на мисия/операция извън
територията на страната;
2. оценка на изпълнението на функционалните задължения чрез отчитане на професионалното представяне на военнослужещия по
време на мисия/операция.
(3) Оценката по чл. 1, ал. 2, т. 2 се взема
предвид при:
1. работата на комисиите за кариерно
развитие;
2. преценка за участие на военнослужещия
в следваща мисия/операция.
Чл. 2. (1) При оценяването се отчитат:
1. професионалната компетентност като
съвкупност от знания, умения и опит, необходими за изпълнение на функционалните
задължения;
2. изпълнението на функционалните задължения, определени в длъжностната характеристика за заеманата длъжност.
(2) При оценяване на военнослужещите
се поставят сумарни, общи и крайни оценки.
(3) На всеки военнослужещ се изготвя
формуляр за оценка на изпълнението на функционалните задължения по време на мисия/
операция (приложение № 1).
Чл. 3. (1) Компетентностите се оценяват
чрез определяне на степента на проявлението
им, както следва:
1. оценка 5: „Винаги е вярно“ – оценяваният проявява съответната компетентност във
всяка ситуация за целия период на мисията/
операцията;
2. оценка 4: „Много често е вярно“ – оценяваният в почти всички ситуации проявява
съответната компетентност за целия период
на мисията/операцията;
3. оценка 3: „Често е вярно“ – оценяваният
проявява съответната компетентност в преобладаващия брой от случаите за целия период
на мисията/операцията;
4. оценка 2: „Рядко е вярно“ – оценяваният като изключение проявява съответната
компетентност за целия период на мисията/
операцията;
5. оценка 1: „Никога не е вярно“ – оценяваният никога не е проявявал съответната
компетентност за периода на мисията/операцията.
(2) Съответната оценка по ал. 1 се отбелязва
във формуляра по чл. 2, ал. 3 със знак „Х“.
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Чл. 4. (1) В процеса на оценяването участват:
1. оценяван военнослужещ;
2. оценяващ – непосредственият командир
(началник) на оценявания;
3. старши оценяващ – непосредственият
командир (началник) на оценяващия.
(2) В случаите, когато оценяваното лице е
директно подчинено на националния командир
на контингента (формированието), оценяващ и
старши оценяващ е националният командир.
(3) Оценяващ на националния командир
на контингента (формированието) е началникът на щаба на Съвместното командване на
силите, а старши оценяващ е командващият
на Съвместното командване на силите.
Чл. 5. Националният командир на контингента (формированието) със своя заповед
организира провеждането на оценяването.
Чл. 6. (1) Не се оценяват при условията и
по реда на тази наредба:
1. военнослужещите, притежаващи висши
офицерски звания;
2. военнослужещите, заемащи длъжности в
международни щабове или други международни структури при участие в мисии/операции
извън територията на Република България;
3. военнослужещите, откомандировани
от района на мисията/операцията поради
нарушаване на военната дисциплина, поради заболяване, семейни или други причини,
прослужили по-малко от половината от срока
на мисията/операцията.
(2) В случаите, когато военнослужещите по
ал. 1, т. 2 са получили оценки за изпълнение
на функционалните им задължения от съответния международен щаб или структура, те
се приравняват към оценките, предвидени в
тази наредба, по ред и при условия, определени
с акт на министъра на отбраната.
Чл. 7. Формулярът за оценка на изпълнението на функционалните задължения по време
на мисия/операция се попълва от:
1. оценяващия;
2. старшия оценяващ;
3. длъжностните лица от структурата по
отчета на личния състав на военното формирование.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Чл. 8. Процесът по оценяването на военнослужещите протича по следния ред:
1. отговорникът по отчета на личния състав
попълва „ЧАСТ I – ЛИЧНИ/АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ“;
2. оценяващият попълва „ЧАСТ II – СУМАРНА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ“ на формуляра, попълва датата, подписва
сумарната оценка и предава формуляра на
оценявания за коментар;

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

3. оценяваният отразява съгласието или
възраженията си по дадените му оценки от
оценяващия в полето за коментар на раздел „ЧАСТ II – СУМАРНА ОЦЕНК А НА
КОМПЕТ ЕН Т НОС Т И Т Е“ на форм ул я ра,
попълва датата, подписва се и го предава на
оценяващия;
4. оценяващият следва да отрази мнението
си мотивирано по професионалното представяне на военнослужещия през периода
на мисията в полето за коментар на раздел
„ЧАСТ II – СУМАРНА ОЦЕНК А НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ“ на съответния формуляр,
попълва общата оценка в „ЧАСТ III – ОБЩА
И КРАЙНА ОЦЕНК А ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПО ВРЕМЕ НА МИСИЯ“, попълва датата,
подписва общата оценка и го предава на старшия оценяващ за крайна оценка и коментар;
5. старшият оценяващ попълва крайната
оценка в „ЧАСТ III – ОБЩА И КРАЙНА
ОЦЕНК А ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА
МИСИЯ“ на формуляра, отразява мнението
си в коментара, попълва датата и подписва
оценката;
6. старшият оценяващ запознава срещу
подпис оценявания с дадената оценка и предава формуляра на отговорника по отчета на
личния състав на мисията/операцията;
7. отговорникът по отчета на личния състав
на мисията/операцията изпраща по служебен
ред формуляра по чл. 2, ал. 3 в структурата
по управление на човешките ресурси (по
личния състав) на военното формирование
или структурата, където военнослужещият
се води на отчет;
8. структурата по управление на човешките
ресурси (по личния състав) прилага формуляра във втори раздел на служебното дело на
военнослужещия.
Г л а в а

т р е т а

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ
Чл. 9. Сумарната оценка се изчислява от
оценяващия като сума от оценките за степента
на проявлението за всяка от определените
значими компетентности за военнослужещите
по звания, както следва:
1. за войници/матроси – от № 1 до № 20
от формуляра за оценка;
2. за офицерските кандидати и сержанти/
старшини – от № 1 до № 30 от формуляра
за оценка;
3. за офицери – от № 1 до № 40 от формуляра за оценка.
Чл. 10. Общата оценка има буквено изражение и се определя от оценяващия на база
сумарната оценка и се отбелязва със знак „Х“
във формуляра за оценка съгласно таблицата,
посочена в приложение № 2.
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Чл. 11. (1) Крайната оценка определя степента на изпълнение на служебните задължения от военнослужещия по време на мисия/
операция, както следва:
1. оценка А – притежава изключителни
личностни качества и професионални умения;
2. оценка АВ – полага усилия над тези,
които се изискват за изпълнение на задълженията за съответната длъжност;
3. оценка В – използва напълно своите
възможности, постига високи резултати без
непосредствен контрол;
4. оценка ВС – изпълнява своите задължения на приемливо ниво;
5. оценка С – не отговаря на минималните допустими изисквания за съответната
длъжност.
(2) Крайната оценка се дава от старшия
оценяващ и се отбелязва със знак „Х“ във
формуляра за оценка.
(3) На базата на всички оценки и коментари от оценявания и оценяващия старшият
оценяващ може да потвърди общата оценка
на оценяващия или да я понижи или повиши
с една степен.
Чл. 12. (1) Процесът по оценяване на военнослужещите по чл. 1, ал. 1 завършва в срок
два месеца след приключване на военната
служба извън територията на страната.
(2) Командирите (началниците) на военни
формирования или ръководителите на съответните структури организират дейностите по
ал. 1 и дейността по въвеждане на данните
от оценяването в Автоматизираната система
за управление на човешките ресурси, с изключение на служба „Военна информация“
и служба „Военна полиция“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 67, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
§ 2. В Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на
военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 90
от 2011 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 5, т. 8 в края на изречението се
добавя „за повече от шест месеца през атестационния период;“.
2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 3 думите „30 септември“ се заменят
с „15 ноември“;
б) в т. 7 думите „16 ноември до 30 ноември“
се заменят с „1 декември до 31 декември“;
в) т. 8 се изменя така:
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„8. въвеждане на данните по чл. 12 – от
1 януари до 31 януари на следващата календарна година.“
3. В чл. 15, ал. 2 след думите „атестационния формуляр на атестирания“ се добавя
„оценката от участието му в мисия/операция
извън територията на Република България,“.
4. В приложения № 1, 2, 3, 4 и 5 към чл. 9,
ал. 1 в раздел III „Оценяване и отчитане на
изпълнението“ в т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) основният текст се изменя така:
„2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ –
посочват се индивидуалните и груповите
оценки през атестационния период от проведени изпити, проверки и учения въз основа
на протоколите от тези мероприятия, както
и оценката от участието в мисия/операция
извън територията на Република България“;
б) създава се подточка Г:
„Г) ОЦЕНК А ОТ УЧАСТИЕ В МИСИЯ/
ОПЕРА ЦИ Я ИЗВЪН ТЕРИТОРИ ЯТА Н А
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ“.
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5. В приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 6
в раздел II „Оценяване и отчитане на изпълнението“ в т. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) основният текст се изменя така:
„1. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ –
посочват се индивидуалните и груповите
оценки през атестационния период от проведени изпити, проверки и учения въз основа
на протоколите от тези мероприятия, както
и оценката от участието в мисия/операция
извън територията на Република България“;
б) създава се подточка В:
„В) ОЦЕНК А ОТ УЧАСТИЕ В МИСИЯ/
ОПЕРА ЦИ Я ИЗВЪН ТЕРИТОРИ ЯТА Н А
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ“.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 2, т. 2, който влиза в сила
от 1 януари 2014 г.
Министър:
Аню Ангелов
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 3

Формуляр за оценка
на изпълнението на функционалните задължения по време на мисия/операция

ПЕРИОД НА ОЦЕНЯВАНЕ: …………………………………….........................................
КОНТИНГЕНТ: …………………………………………………………………………………...................
ФОРМИРОВАНИЕ/ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: ………………………………………………………
СТЕПЕН НА РИСК А: …………………………………………................................................
ЧАСТ I – ЛИЧНИ/АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ
(попълва се от отговорника по отчета на личния състав)
1. ОЦЕНЯВАН
Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

Презиме

Фамилия

ЕГН

Презиме

Фамилия

Длъжност
2. ОЦЕНЯВАЩ
Звание

Име

Длъжност
3. СТАРШИ ОЦЕНЯВАЩ
Звание
Длъжност

Име

ЕГН
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ЧАСТ II – СУМАРНА ОЦЕНК А НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ
(попълва се от оценяващ)
В таблицата по-долу са дадени набор от компетентности за оценка на военнослужещите по време
на мисия/операция. Моля, прочетете всяка от тях и оценете по предложената скала доколко вярно
описва оценявания ваш подчинен за времето на мисията/операцията.
Срещу всяко твърдение поставете знак «Х» под цифрата, която най-точно го определя.
Оценка 5: „Винаги е вярно“ – оценяваният проявява съответната компетентност във всяка ситуация
за целия период на мисията/операцията.
Оценка 4: „Много често е вярно“ – оценяваният в почти всички ситуации проявява съответната компетентност за целия период на мисията/операцията.
Оценка 3: „Често е вярно“ – оценяваният проявява съответната компетентност в преобладаващия
брой от случаите за целия период на мисията/операцията.
Оценка 2: „Рядко е вярно“ – оценяваният като изключение проявява съответната компетентност за
целия период на мисията/операцията.
Оценка 1: „Никога не е вярно“ – оценяваният никога не е проявявал съответната компетентност за
периода на мисията/операцията.
Компетентности за оценка

Оценки
1

1.

Проявява уважение към религиозните и културните особености
на населението в района на мисията/операцията

2.

Справя се с функциите на отсъстващ човек от екипа

3.

Успешно изпълнява задачи под напрежение и стрес по време на
мисията/операцията

4.

Успешно изпълнява своята роля и отговорностите си в екипа

5.

Спазва правилата за безопасност при боравене с оръжие и техника

6.

Спазва дисциплината

7.

Полага грижи за повереното му въоръжение, техника и имущество

8.

Допринася с усилията си за постигане целта на екипа

9.

Успява да приспособи своя характер към характерите на другите
членове на екипа

10.

Поддържа установения външен вид

11.

Проявява самодисциплинираност, самокритичност и самоконтрол

12.

Спазва сроковете за изпълнение на задачите си по време на
мисията/операцията

13.

Показва самообладание в ситуации с висок риск

14.

Спазва правилата за военна вежливост и етика

15.

Бързо се ориентира в сложна ситуация

16.

Спазва нормативните документи, регламентиращи изпълнението на функционалните му задължения по време на мисията/
операцията

17.

Изразява се ясно, точно и разбираемо

18.

Дава личен пример с поведението си

19.

Съгласува действията си с действията на другите членове на екипа

20.

Работи успешно в дефицит от време

21.

Поема отговорност за последиците от решенията си

2

3

4

5
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Компетентности за оценка

Оценки
1

22.

Успешно комуникира на английски език в многонационална
среда за изпълнение на поставените му задачи

23.

Точен и коректен е при водене на отчетната документация

24.

Правилно работи с утвърдените образци документи в мисията/
операцията

25.

Мотивира хората, с които работи, да дадат най-доброто от себе си

26.

Допринася за създаването на работна среда, основана на доверие

27.

Отнася се коректно към подчинените си

28.

Проявява загриженост към проблемите на подчинените си по
време на мисията/операцията

29.

Отчита индивидуалния принос на подчинените си при изпълнението на задачите

30.

Взема целесъобразни решения дори при липсата на инструкции

31.

Създава необходимата организация за изпълнение на поставените
задачи по време на мисията/операцията

32.

Взисква за стриктното спазване на мерките за безопасност по
време на мисията/операцията

33.

Окуражава инициативата у подчинените си

34.

Упражнява дисциплинарната си власт в съответствие с действащите нормативни документи за мисията/операцията

35.

Прилага принципни критерии при разрешаване на възникналите
конфликти

36.

Съобразява се със спецификата на мисията/операцията (история на
конфликта, враждуващи страни в района, различни етноси и др.)

37.

Координира ефективно хора и ресурси в многонационална среда

38.

Ефективно координира плановете със старшите инстанции

39.

Добре координира взаимодействието при работа с многонационалното и националното командване

40.

Успешно изгражда екипи и мотивира техните членове

2

3

СУМАРНА ОЦЕНКА (цифра) – сума от оценките за степента на
проявлението за всяка от определените значими компетентности за всяка
категория военнослужещи съгласно чл. 9 от наредбата.

Дата:
Коментар на оценявания:
Дата: Подпис оценяван:
Полето се попълва задължително!
Мотиви на оценяващия за определената оценка:

Дата: Подпис оценяващ:
Полето се попълва задължително!

Подпис оценяващ:

4

5
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ЧАСТ III – ОБЩА И КРАЙНА ОЦЕНК А ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА МИСИЯ
(попълва се от оценяващ и старши оценяващ)
Отбележете със знак „Х“ съответната оценка.
Не отговаря
Изпълнява
на минисвоите замалните
дължения на
допустими
приемливо
изисквания за
ниво
съответната
длъжност
Оценка

С

Използва напълно своите
възможности,
постига високи
резултати без
непосредствен
контрол

Полага усилия
над тези, които
се изискват за
длъжността

Притежава изключителни личностни качества
и професионални
умения

В

АВ

А

ВС

ОБЩА ОЦЕНКА на
оценяващия (табл.
1, приложение № 2 на
наредбата)
КРАЙНА ОЦЕНКА
на старшия оценяващ (чл. 11 от наредбата)
Мотиви на старшия оценяващ за определената оценка:
Дата: Подпис старши оценяващ:
Полето се попълва задължително!
Запознах се с всички бележки и оценки, които ме засягат, на всички страници.
Дата: „Запознах се“ Подпис оценяван:
Полето се попълва задължително!

Приложение № 2
към чл. 10
Военнослужещи по звания
Сумарни оценки
Войници/матроси

до 50

51 – 60

61 – 75

76 – 90

над 90

Офицерски кандидати и
сержанти/старшини

до 75

76 – 90

91 – 112

113 – 135

над 135

Офицери

до 100

101 – 120

121 – 150

151 – 180

над 180

ОБЩА ОЦЕНКА

С

ВС

В

АВ

А
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № 1
от 27 февруари 2013 г.

за реда и начина за идентификация и регистра
ция на участниците, съхраняването на данни
за организираните хазартни игри от разсто
яние на територията на Република България
и за подаване на информация за хазартните
игри към сървър на Националната агенция
за приходите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят редът
и начинът за:
1. регистрация и идентификация на участниците в хазартни игри от разстояние в централната компютърна система на организаторите
на хазартни игри;
2. автоматизирано подаване на информация
и онлайн регистрацията на всяка трансакция
в системата на Националната агенция за приходите (НАП) за игрите по чл. 55, 57, 60, 62 и
игрите от разстояние по Закона за хазарта (ЗХ);
3. съхраняването на всички данни, свързани
с предлагането на хазартни услуги от разстояние
на територията на Република България, както и
осигуряването на дистанционен достъп до тези
данни на контролните органи на Държавната
комисия по хазарта (ДКХ), НАП и Министерството на вътрешните работи (МВР).
Г л а в а

в т о р а

РЕ Г И СТРАЦИЯ И И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
Чл. 2. (1) Централната компютърна система
на организаторите на хазартни игри от разстояние трябва да има система за регистрация и
идентификация на участниците в игрите.
(2) Всеки участник в игрите от разстояние
трябва да бъде регистриран в системата по
ал. 1, за да участва в тях. За хазартни игри чрез
интернет системата следва да идентифицира
и регистрира участниците от територията на
Република България на база географско локализиране на IP адреса, от който участникът се
регистрира. За хазартни игри чрез електронни
съобщителни средства системата следва да
идентифицира и регистрира участниците, изпращащи кратки текстови съобщения (SMS) от
територията на Република България.
(3) Като участници могат да се регистрират
само навършили 18-годишна възраст физически лица.
(4) Организаторите на хазартни игри трябва
да са администратори на лични данни.
Чл. 3. (1) Организаторите трябва да получат
задължително следната информация относно
самоличността на лице, което желае да се
регистрира като участник в хазартна игра от
разстояние:
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1. гражданство на лицето;
2. имена по документ за самоличност;
3. идентификационен номер на лицето,
който може да бъде единен граждански номер
(ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен
идентификационен номер или друг номер или
данни за идентификация съгласно националното
законодателство на лице, което не е български
гражданин, включително данни за датата на
раждане на лицето;
4. за лицата, идентифициращи се с ЕГН,
се изисква още: постоянен и настоящ адрес
(когато последният е различен от постоянния),
номер, дата на издаване и издател на български
личен документ;
5. за лицата, идентифициращи се с номер,
различен от ЕГН, се изисква още: адрес на временно или постоянно пребиваване в България;
адрес на местоживеене в друга държава, дата
на раждане, номер, дата на издаване и издател
на документа за самоличност.
(2) В случай на съмнение, че получената
вече информация относно самоличността на
участника не е достатъчна или достоверна,
организаторите на хазартни игри изискват
допълнителни доказателства за самоличност.
Чл. 4. Организаторите извършват регистрация само на лица, предоставили информацията
по чл. 3.
Чл. 5. Организаторите водят регистър на участ
ниците в игрите, който задължително съдържа
информация за първоначалната регистрация на
участника, неговите идентификационни данни,
потребителско име, чрез което ще осъществява
достъп за участие в игрите, IP адреса или номера на електронното съобщително средство,
от който е направена регистрацията за участие, IP адресите или номерата на електронни
съобщителни средства, от които участникът е
осъществявал достъп за участие в игрите, данни
за постъпили рекламации и жалби от участника.
Чл. 6. Проверката на самоличността в
случаите по чл. 3, ал. 2 се извършва от организаторите при регистрацията, но не по-късно
от извършване на първата трансакция. Редът
и начинът на извършване на проверката на
самоличността се посочват в правилата на
организаторите на хазартни игри по чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ.
Г л а в а

т р е т а

АВТОМАТИЗИРАНО ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ НАП
Чл. 7. Организаторите на хазартни игри
от разстояние, както и организаторите на хазартни игри по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ трябва
да осиг уряват автоматизирано подаване на
информация към сървър на НАП относно
регистрираните участници, проведените игри,
направените залози и изплатените печалби.
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Чл. 8. Организаторите на хазартни игри от
разстояние съхраняват на своя контролен локален сървър и изпращат към сървър на НАП
следните данни за игрите от разстояние:
1. регистрационни данни за организатора – подават се при първоначално получаване,
промяна или прекратяване на лиценза съгласно
приложение № 1;
2. регистрационни данни за участниците
в хазартни игри – подават се при първоначална регистрация на участника и при всяка
промяна в регистрираните данни съгласно
приложение № 2;
3. данни за всяка проведена игра – подават
се при приключването на всяка игра съгласно
приложение № 3;
4. при поискване – информация за активните игри в момента на поискването є съгласно
приложение № 8.
Чл. 9. Организаторите на хазартни игри по
55, 57, 60 и 62 ЗХ изпращат към сървър на
НАП следната информация:
1. регистрационни данни за организатора на
хазартни игри – подават се при първоначално
получаване, промяна или прекратяване на лиценза съгласно приложение № 5;
2. данни за всяка проведена игра – подават
се при приключване на играта съгласно приложение № 6;
3. данни за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие (за игрите, за които
това се изисква) – подават се в деня на закупуването/вноса на удостоверителните знаци
съгласно приложение № 7.
Чл. 10. При подаване на информация по чл. 8
и 9 организаторите задължително използват
кодовете, определени за съответните видовете
хазартни игри по Закона за хазарта, посочени
в приложение № 4.
Чл. 11. (1) Данните по чл. 8 и 9 се предават като XML съобщение в on line режим във
формат и структура съгласно описанията в
приложения № 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8.
(2) Националната агенция за приходите връща съобщение-потвърждение за всяко получено
XML съобщение от организатор на хазартни
игри, както и статус на операцията.
(3) При неполучаване на потвърждение от
НАП или при получаване на потвърждение
със статус на операцията, различен от „успешна“, организаторът на хазартни игри изпраща
съобщението отново с валидни данни през 30
минути до получаване на потвърждение за
успешно приемане.
Чл. 12. Подаването на информация към
НАП се извършва по наети от организаторите на хазартни игри линии, които осигуряват
непрекъсната 24-часова 7-дневна свързаност
между съответния организатор на хазартни
игри и НАП.
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Чл. 13. Организаторите на хазартни игри от
разстояние и организаторите на хазартни игри
по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ отговарят за идентичността и пълнотата на данните по чл. 8 и 9.
Чл. 14. Организаторите на хазартни игри
от разстояние и организаторите на хазартни
игри по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ съхраняват
всички изпратени към НАП XML съобщения
в оригиналния им вид и получените от НАП
съобщения-потвърждения, както и информация за времето и статуса на осъществената
комуникация със сървъра на НАП в срока по
чл. 6, ал. 4 ЗХ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ И ДИСТАНЦИОНЕН ДОСТЪП НА ДКХ, НАП И МВР
ДО КОНТРОЛНИЯ ЛОКАЛЕН СЪРВЪР
Чл. 15. (1) Организаторите на хазартни игри
от разстояние трябва да осигурят съхраняването
на всички данни, свързани с предлагането на
хазартни услуги на територията на Република
България, на оборудване за съхранение на данни
(контролен локален сървър), разположен на
територията на Република България.
(2) На контролния локален сървър данните
са напълно идентични с данните от централната компютърна система на организаторите
на хазартни игри от разстояние. Те включват
информация за всички проведени игри, за
участниците във всяка от тях от територията
на Република България заедно с техните индивидуални игрални сметки, финансови преводи,
резултати от игрите, извършените залози и
изплатените печалби.
(3) Софтуерът на контролния локален сървър
трябва да гарантира изпращането на валидни
данни към сървъри на ДКХ, НАП и МВР и да
съхранява информация със статуса и точните
дата и час на комуникационните сесии. Тази
информация се предоставя при поискване на
ДКХ, НАП и МВР.
Чл. 16. (1) Техническите и функционалните характеристики на контролния локален
сървър на организатора трябва да отговарят
на приетите от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 7 ЗХ
общи технически и функционални изисквания
към игралния софтуер и комуникационното
оборудване на игрите от разстояние.
(2) Не се допуска осъществяване на игри
от разстояние, без правилата за съхраняване
на информацията за едновременните игрални
сесии, направените залози и формирането на
печалбите на организатора, съответно промените
в тях, да са утвърдени от ДКХ, както и преди
системите за автоматизирано подаване на информацията към НАП да са одобрени от ДКХ.
Чл. 17. (1) Организаторите на хазартни
игри от разстояние осигуряват непрекъснат
дистанционен достъп до данните на контролния
локален сървър на контролните органи на ДКХ,
НАП и МВР, включително до базата данни с
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информация относно игрите с участници от
територията на България, както и възможност
за генериране на извадка от базата данни във
формат XML.
(2) При възникване на хардуерни или софтуерни дефекти на контролния локален сървър максималният допустим период, в който
ДКХ, НАП и МВР не биха имали достъп до
съхраняваните на него данни, е не повече от
6 часа общо на месец. Организаторите носят
отговорност за съхраняване на данните в тези
периоди, както и за съхраняването на данните в
случаите, когато контролният локален сървър на
организатора е недостъпен или не функционира.
Събраните в такива периоди данни трябва да
бъдат съхранени в контролният локален сървър
след възстановяване на функционалността.
(3) При поискване организаторите на хазартни игри предоставят данни за активните игри
в съответствие с приложение № 8.
Чл. 18. При поискване и за целите на текущия
контрол, осъществяван от ДКХ, организаторите
са длъжни да предоставят конкретни данни
от контролния локален сървър на електронен
носител в срок до три работни дни от датата
на полученото искане.
Чл. 19. Организаторите трябва да съхраняват
данните на контролния локален сървър във
вида, в който са създадени, за срок 5 години
след изтичането на давностния срок за погасяване на публичните задължения, свързани с
тези данни.
Чл. 20. (1) Контролният локален сървър
трябва да е физически отделен от централната
компютърна система на организатора.
(2) Данните в контролния локален сървър
трябва да бъдат отделени логически и безопасно
от всякакви други данни.

ВЕСТНИК
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(3) Организаторите трябва да създадат задължително огледално копие на всички данни
в контролния локален сървър, които да бъдат
физически разделени и съхранени на отделни
запаметяващи устройства, които се съхраняват
на територията на Република България.
Г л а в а

п е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 21. (1) Организаторите трябва да предоставят на ДКХ документация, доказваща, че
централната компютърна система и контролният
локален сървър отговарят на изискванията на
тази наредба.
(2) Цялата документация трябва да бъде
предоставена на български език и във формати,
които могат да бъдат обработвани от ДКХ и
да се четат от Microsoft Office пакет и Adobe
Reader.
(3) Документацията задължително трябва да
съдържа описание на функциите на системата
по ал. 1, процедурите за поддръжка и описание
на съобщенията за грешки.
(4) Документацията по ал. 1 трябва да бъде
актуализирана постоянно при всяка актуализация на системата, засягаща някой от елементите по ал. 3. Организаторите на хазартни
игри представят актуализираната документация,
като посочват и причините за актуализацията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта.
§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите и на председателя на Държавната комисия по хазарта.
§ 3. Наредбата е съгласувана с министъра
на вътрешните работи.
Министър:
Симеон Дянков
Приложение № 1
към чл. 8, т. 1

Регистриране на организатор на хазартни игри от разстояние
1. Данни, които всеки организатор на хазартни игри от разстояние подава към НАП
Поле

Тип

ID на организатора, Цифров
генериран от НАП

Тип регистрация

Изброим

Пояснение

Задължителен
елемент
Генерира се от НАП ДА
при първа регистрация
на лиценз от организатор

Контролиране на
елемента
Задължителен при
промяна, прекратяване, възобновяване или добавяне на
лиценз

Номенклатура:
ДА
1. Регистрация
2. Промяна
3. Прекратяване
4. Възобновяване
5. Добавяне на лиценз

-
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Поле

Тип

Вид на промяната

Изброим

Причина за прекратяване

Изброим

Държава, в която е регис- Символен
триран организаторът

ЕИК/Идентификационен номер на организатора
Наименование на организатора
Адрес (седалище)
Вид на лиценза

ВЕСТНИК

Пояснение

Задължителен
елемент
НЕ

Номенклатура:
1. Продължаване на
срока
2. Промени в търг. регистрация и собствеността
3. Преобразуване
4. Дру ги промени в
обстоятелствата
Номенклатура:
НЕ
1. Изтичане на срока
2. Окончателно отнемане
3. Пр ек рат я ва не на
ЮЛ/смърт на ФЛ
4. По искане на лицето
5. При издаване на нов
лиценз за същата дейност, на същото лице,
за същия вид хазартна
игра и в същия обект
Двубуквен код на дър- ДА
жавата по ISO 3166-1

Символен

ДА

Символен

ДА

Символен
Изброим

ДА
От номенклатура:
ДА
1 – за хазартни игри
от разстояние
2 – за наземни хазартни игри
ДА
ДА

Номер на лиценза
Символен
Дата на издаване на лиценза Дата
Дата, до която лицензът е Дата
валиден

ДА

Вид на хазартната игра, за Символен
която е издаден лицензът
Брой игри от съответния вид Цифров

От номенклатура съ- ДА
гласно приложение № 4
ДА

Брой едновременни игрални Цифров
сесии за игри на виртуални
игрални автомати или брой
едновременни игрални сесии
за игри на виртуални игрални маси
Сметка (IBAN) на организа- Символен
тора, открита съгласно чл. 6
ал. 1 т. 3 ЗХ
Дата на генериране на съ- Дата
общението

ДА

ДА
ДА

БРОЙ 22
Контролиране на
елемента
Задължителен е
само при промяна

Задължителен е
само при прекратяване на лиценза

ДЧ на ЕС или държава от ЕИП или конфедерация Швейцария

Формат:
YYYY.MM.DD
Формат:
YYYY.MM.DD

Задължителен в зависи мос т о т ви да
на хазартната игра,
за която е издаден
лицензът
Задължителен в зависи мос т о т ви да
на хазартната игра,
за която е издаден
лицензът
Контрол за сметка в
банка, оперираща в
България
Ф о р м ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31
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2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП за получени данни при регистрация, промяна
на данните или дерегистрация на организатор на хазартни игри от разстояние
Тип

Пояснение

Вид потвърждение

Изброим

1 – Регистрация на
организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на
участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни удостоверителни знаци за
участие

Статус на операцията

Изброим

0 – успешна
1 – грешка при валидация
2 – орга н изат ор ът
вече е регистриран
3 – лицензът е вече
регистриран

Задължителен
елемент

Регистрационен ID от НАП Цифров

Генериран от НАП
при успешна първоначална регистрация

ЕИК/Идентификационен Символен
номер на организатора

ДА

Наименование на органи- Символен
затора

ДА

Вид на лиценза

Изброим

Номер на лиценза

Символен

Контрол

От номенклатура:
ДА
1 – за хазартни игри
от разстояние
2 – за наземни хазартни игри
ДА

Дата на издаване на ли- Дата
ценза

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Дата, до която лицензът е Дата
валиден

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Вид на хазартната игра, за Символен
която е издаден лицензът

От номенклатурата ДА
по приложение № 4

Брой игри от съответния Цифров
вид

ДА

Брой едновременни играл- Цифров
ни сесии за игри на виртуални игрални автомати
или брой едновременни
игрални сесии за игри на
виртуални игрални маси

ДА

Дата на приемане

Дата

Забележка

Символен

Ф орм ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31
НЕ

Доп ъ л н и т ел на и нформа ц и я п ри нео бход и мо с т и /и л и
пояснен ие за ви да
на грешката при неуспешна операция
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Приложение № 2
към чл. 8, т. 2
1. Регистрация на участниците
Данни, които организаторът на хазартна игра от разстояние подава в on-line режим към НАП
при първоначална регистрация или при промяна на регистрационните данни на всеки участник в
хазартна игра от разстояние
Поле

Тип

ID на организатора, Цифров
генериран от НАП

Пояснение

Задължителен
елемент
ДА

Тип на регистрацията Изброим

Номенклатура:
ДА
1. Първоначална регистрация
2. Промяна
3. Прекратяване

Гражданство
участника

н а Символен

Д ву бу к в ен код н а ДА
държавата съгласно
ISO 3166-1

Име на участника

Символен

ДА

Презиме

Символен

ДА

Фамилия

Символен

ДА

Тип на идентификато- Изброим
ра на участника

И ден т ифи к ат ор на Символен
участника

Контрол

Задъл ж ителен за у частник
с ЕГН

Номенклатура:
ДА
1. ЕГН
2. ЛНЧ
3.Личен идентификационен номер
4. Друг
ДА

Регистрационен ID на Цифров
участника

Генерира се от НАП ДА
при успешна първоначална регистрация
на участника

Задължително се подава при
промяна или прекратяване

IP адрес на участника Символен
при хазартни игри от
разстояние,
MSISDN – номер на
участника при игри
чрез електронни съобщителни средства

IP адрес (MSISDN) на ДА
участника, от който
е извършена регистрацията

Формат за IP адрес:
ххх.ххх.ххх.ххх;
Формат за MSISDN Символен

Дата на раждане на Дата
участника
Постоянен адрес на Изброим
участника – код на
населено място
Постоянен адрес: На- Символен
именование на населено място, улица/
квартал; номер/блок
Настоящт адрес на Изброим
участника – код на
населеното място
Настоящ адрес: На- Символен
именование на населено място, улица/
квартал; номер/блок

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Номен к л ат у р а с ъ - ДА
гласно ЕКАТТЕ
ДА

Номен к л ат у р а с ъ - ДА
гласно ЕКАТТЕ

Не е задължителен, когато
настоящият адрес съвпада с
постоянния.

ДА

Не е задължителен, когато
настоящият адрес съвпада с
постоянния.
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Тип

Док у мент за само- Изброим
личност – вид

ВЕСТНИК

Пояснение
Номенклатура:
1. лична карта
2. паспорт
3. друг

Задължителен
елемент

Контрол

ДА

Док у мент за само- Символен
личност – номер

ДА

Док у мент за само- Дата
л и ч нос т – дата на
издаване

ДА

Док у мент за само- Символен
личност – издател

НЕ

Док у мент за само- Изброим
личност – държава, в
която е издаден

С Т Р. 5 9

За д ъ л ж и т елен п ри ви д на
документа – 1 и 2.

Номенклатура с дву- ДА
бу к вени кодове на
държавите

Банкова смет ка № Символен
(или IBAN
или № на сметка, име
на банка, държава)

НЕ

Задължителен при „Тип регистрация” – „Промяна”, която се
подава при наличие на подлежаща на изплащане печалба на
участника по сметка, различна
от вече регистрирана такава

Дата на генериране Дата
на съобщението

ДА

Формат 2010-02-16T16:47:31

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП за получени данни за регистрация или промяна
на регистрационните данни на участник в хазартна игра
Тип

Пояснение

ID на организатора, Цифров
генериран от НАП
Вид потвърждение

Задължителен елемент

Контрол

ДА

Изброим

1 – Регистрация на
организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на
участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни удостоверителни знаци за
участие

Статус на операцията Изброим

0 –успешно
1 – грешка при валидация
2 – участникът вече
е регистриран

Регистрационен ID Цифров
на участника

Генериран от НАП
при успешна първоначална регист рация на участника

Дата на приемане

Дата

Ф о р м а т 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Забележка

Символен

НЕ

Допълнителна информация при необходимост и/или
пояснение за вида
на грешката при неуспешна операция
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Приложение № 3
към чл. 8, т. 3
1. Данни, които организаторът на хазартни игри от разстояние подава към НАП за всяка игра
непосредствено след приключването є
Тип

Пояснение

ID на организатора, Цифров
генериран от НАП

Задължителен
елемент

Контрол

ДА

Ви д н а х а з ар т н ат а Изброим
игра

От номенклатура

ДА

ID на играта, генери- Цифров
ран от ЦКС на организатора

Уникален пореден но- ДА
мер на всяка игра (започва о т „1“), кой т о
трябва да се генерира
от ЦКС на организатора

Начало на играта

Дата

Ф о рм ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Край на играта

Дата

Ф о рм ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Брой участници

Цифров

ДА

Сума на залозите, на- Цифров
правени от българските участници

ДА

Сумата трябва да е
равна на сумата от
залозите на отделните участници

Сума на печалбите, Цифров
подлежащи на изплащане на българските
участници

ДА

Сумата трябва да е
равна на сумата от
печалбите на отделните участници

ID на участник № 1

ДА

По д а в а с е I D н а
у частника, генериран при първоначалната му регистрация

Изброим

IP адрес на участник Символен
№ 1

IP адрес, от който участникът играе

Залог на участник № 1 Цифров

Формат:
ххх.ххх.ххх.ххх
ДА

Дата и час на залога Дата

Ф о рм ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Печалба на участник Изброим
№ 1

ДА

ID на участник № 2

ДА

Изброим

IP адрес на участник Символен
№ 2

IP адрес, от който участникът играе

Залог на участник № 2 Цифров

Формат:
ххх.ххх.ххх.ххх
ДА

Дата и час на залога Дата

Ф о рм ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Печалба на участник Изброим
№ 2

ДА

………………..
ID на участник № N Изброим
IP адрес на участник Символен
№ N
Залог на участник № N Цифров

ДА
IP адрес, от който участникът играе

Формат:
ххх.ххх.ххх.ххх
ДА

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН
Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

С Т Р. 6 1

Задължителен
елемент

Дата и час на залога Дата

Контрол
Ф о рм ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Печалба на участник Изброим
№ N

ДА

Дата и час на генери- Дата
ране на съобщението

ДА

Ф о рм ат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП за получени данни за всяка игра
Тип
Вид потвърждение

Изброим

Статус на операцията Изброим

Пояснение

Задължителен
елемент

Контрол

1 – Регистрация на организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Ре г и с т р а ц и я н а
участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни удостоверителни знаци за участие
0 – успешна
ДА
1 – грешка при валидация

ID на организатора

Цифров

ДА

ID на играта

Цифров

ДА

Дата и час на при- Дата
емане

ДА

Ф о р м а т 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Забележка

НЕ

Допълнителна информация при необходимост и/или
пояснение за вида
на грешката при неуспешна операция

Символен

Приложение № 4
към чл. 10
Списък на разрешените от ДКХ хазартни игри от разстояние
(номенклатура с код и наименование)
Игри от разстояние

КОД
00010

По чл. от ЗХ
(последните
две цифри са
съответен член
от ЗХ)

Наземни

КОД
0020

По чл. от ЗХ
(последните две
цифри са съответен член от ЗХ)

Лотарийни игри
00101
(без томболи и моментни
лотарийни игри)

1048

Тото игри

00102

10155

тото игри

00201 20155

Лото игри

00103

10255

лото игри

00202 20255

Бинго

00104

10157

Кено

00105

10257

Залагания върху резулта- 00106
ти от спортни състезания

10160

залагания върху ре- 00206 20160
зултати от спортни
състезания

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

Игри от разстояние

КОД
00010

ВЕСТНИК

По чл. от ЗХ
(последните
две цифри са
съответен член
от ЗХ)

Наземни

БРОЙ 22
КОД
0020

По чл. от ЗХ
(последните две
цифри са съответен член от ЗХ)

Залагания върху резул- 00107
тати от надбягвания с
коне и кучета

10260

залагания върху ре- 00207 20260
зултати от надбягвания с коне и кучета

Залагания върху случай- 00108
ни събития
залагания, свързани с
познаване на факти

1062

залагания върху слу- 00208 2062
чайни събития
залагания, свързани с познаване на
факти

Игри с игрални автомати 00109

1064

Игри в казино

00110

1071

• игри на маси

01101

10171

• игри с игрални
автомати в казино

01102

10271

Приложение № 5
към чл. 9, т. 1
Регистриране на организатор на хазартна игра по чл. 55, 60 и 62 ЗХ
1. Данни, които всеки организатор подава към НАП
Поле

Тип

ID на организатора, Цифров
генериран от НАП

Пояснение

Задължителен
елемент
ДА

Контролиране на
елемента
За д ъ л ж и т елен п ри
промяна, прекратяване или възобновяване

Тип регистрация

Изброим

Номенклатура:
ДА
1. Първонача л на рег истрация
2. Промяна
3. Прекратяване
4. Възобновяване

-

Вид на промяната

Изброим

Номенклатура
НЕ
1. Продължаване на срока
2. Промени в търг. регистрация и собствеността
3. Преобразуване
4. Други промени в обстоятелствата

Задължителен е само
при промяна

При ч и на за п рек ра- Изброим
тяване

Номенклатура:
НЕ
1. Изтичане на срока
2. Окончателно отнемане
3. Прекратяване на ЮЛ/
смърт на ФЛ
4. По искане на лицето
5. При издаване на нов
лиценз за същата дейност,
на същото лице, за същия
вид хазартна игра и в същия обект

Задължителен е само
при прекратяване на
лиценза

Държ а ва , в коя т о е Символен
регист ри ран организаторът

Двубуквен код на държавата ДА
съгласно ISO 3166-1

ДЧ на ЕС или държава от ЕИП или конфедерация Швейцария

ЕИК/Идентификацио- Символен
нен номер на организатора

ДА

БРОЙ 22
Поле

ДЪРЖАВЕН
Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

Задължителен
елемент

Наименование

Символен

ДА

Адрес

Символен

ДА

Вид на лиценза

Изброим

Номер на лиценза

Символен

С Т Р. 6 3
Контролиране на
елемента

От номенклатура:
ДА
1 – за хазартни игри от
разстояние
2 – за наземни хазартни игри
ДА

Дата на издаване на Дата
лиценза

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Дата, до която лицензът Дата
е валиден

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Вид на играта, за която Изброим
е издаден лицензът

От номенклатура съгласно ДА
приложение № 4

Дата на стартиране на Дата
дейността

ДА

Адрес на обекта

ДА

Символен

Дата и час на генери- Дата
ране на съобщението

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD
Формат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

2. Съобщение -потвърждение, изпращано от НАП за получени данни при регистрация, промяна на данните или дерегистрация на организатор
Тип
Вид потвърждение

Пояснение

Задължителен
елемент

Изброим

1 – Регистрация на ор- ДА
ганизатор;
2 – Добавяне на лиценз
3 – Ре г и с т р а ц и я н а
участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни удостоверителни знаци за участие

Статус на операцията Изброим

0 – успешна
ДА
1 – грешка при валидация
2 – организаторът вече
е регистриран

Регистрационен ID от Цифров
НАП

ДА

ЕИК/Идентификаци- Символен
онен номер на организатора

ДА

Наименование

Символен

Вид на лиценза

Изброим

Номер на лиценза

Символен

Контрол

Генерира се от НАП
при успешна първонача лна регист рация

ДА
От номенклатура:
ДА
1 – за хазартни игри от
разстояние
2 – за наземни хазартни
игри
ДА

Дата на издаване на Дата
лиценза

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Дата, до която лицензът Дата
е валиден

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН
Тип

Вид на играта, за която Изброим
е издаден лицензът

ВЕСТНИК

Пояснение

БРОЙ 22

Задължителен
елемент

Контрол

От номенк лат у ра съ- ДА
гласно приложение № 4

Дата на стартиране на Дата
дейността

ДА

Адрес на обекта

ДА

Символен

Формат:
YYYY.MM.DD

Дата и час на приемане Дата

ДА

Ф о р м а т 2 01 0 - 0 2 16T16:47:31

Забележка

НЕ

Допълнителна информация при необходимост и/и ли
пояснение за вида на
грешката при неуспешна операция

Символен

Приложение № 6
към чл. 9, т. 2
Данни за всяка проведена игра по чл. 55, 57, 60 и 62 ЗХ
1. Данни, които организаторът подава към НАП за всяка проведена игра непосредствено след
приключването є
Тип
ID на организатора, Цифров
генериран от НАП

Пояснение

Задължителен елемент

Контрол

ДА

Вид на хазартната игра Изброим

От номенклатура съ- ДА
гласно приложение
№ 4

ID на играта, генериран Цифров
от ЦКС на организатора

Ун и к а лен пор еден ДА
номер на всяка игра
(започва от „1“), който трябва да се генерира от ЦКС на
ОХИР

Начало на играта

Дата

Ф о р м а т 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Край на играта

Дата

Ф о р м а т 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Диапазон на серийните Символен
номера на билети, фишове, талони или други
удостоверителни знаци
за участие (от № – до №)

ДА

Брой участници

Цифров

ДА

Сума на залозите, на- Цифров
правени от участниците

ДА

С у ма на печа лби т е, Цифров
подлежащи на изплащане на участниците

ДА

Дата и час на генери- Дата
ране на съобщението

ДА

ДА

Ф о р м а т 2 010 - 0 2 16T16:47:31

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП за получени данни за всяка проведена и
приключила игра
Тип

Пояснение

Задължителен
елемент

Вид потвърждение

Изброим

1 - Регистрация на
организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на
участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни удостоверителни знаци за
участие

Статус на операцията

Изброим

0 – успешна
ДА
1 – грешка при валидация

ID на организатора

Цифров

Вид на хазартната игра

Изброим

Контрол

ДА
От номенклатура съ- ДА
гласно приложение
№ 4

ID на играта, генериран Цифров
от ЦКС на организатора

ДА

Дата и час на приемане Дата

ДА

Формат 2010 - 0216T16:47:31

Забележка

НЕ

Допълнителна информация при необходимост и/или пояснение
за вида на грешката при
неуспешна операция

Символен

Приложение № 7
към чл. 9, т. 3
Данни за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие (от № – до №) в игрите
по чл. 57
1. Подаването се извършва от организатора в деня на закупуването/вноса на удостоверителни
знаци за участие
Тип
ID на организатор

Цифров

Пояснение

Задължителен
елемент
ДА

Вид на хазартната игра Изброим

От номенклатура съ- ДА
гласно приложение
№ 4

ID на покупката/вноса на Цифров
на удостоверителни знаци
за участие (от № – до №)

Ун и к а лен пор еден ДА
номер за всяко придобиване на удостоверителни знаци за
участие документи за
участие от организатора (започва от „1“)

Дата на получаване на или Дата
осъществяване на вноса
удостоверителни знаци
за участие (от № – до №)

Контрол

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН
Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

Задължителен
елемент

Брой закупени/внесени Цифров
удостоверителни знаци
за участие (от № – до №)

ДА

Диапазон на серийните Символен
номера на удостоверителни знаци за участие (от
№ – до №)

ДА

Номинал на залога
Цифров
на удостоверителни знаци
за участие

ДА

Обща сума на номинала Цифров
на залога на удостоверителни знаци за участие

ДА

Дата и час на генериране Дата
на данните

Формат

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП за
удостоверителни знаци за участие
Тип

Пояснение

ДА

Контрол

Формат 2 010 - 0216T16:47:31

получени данни за закупените/внесените
Задължителен
елемент

Вид потвърждение

Изброим

1 – Регистрация на ДА
организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на
участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни удостовери т ел н и зна ц и за
участие

Статус на операцията

Изброим

0 – успешна
ДА
1 – грешка при валидация

ID на организатора

Цифров

Вид на хазартната игра Изброим

БРОЙ 22

Контрол

ДА
От номенклатура съ- ДА
гласно при ложение
№ 4

ID на покупката/вноса на Цифров
билети, фишове, талони
или други удостоверителни знаци за участие

ДА

Дата и час на приемане

Дата

ДА

Формат 2 010 - 0216T16:47:31

Забележка

Символен

НЕ

Допълнителна информация при необходимост и/или пояснение
за вида на грешката
при неуспешна операция

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

Приложение № 8
към чл. 8, т. 4
Информация при поискване

1.1. В произволен момент ДКХ, НАП и МВР може да подаде към контролния локален сървър на организатора съобщение със следната структура, с което да се изиска информация за
активните игри към момента:
Тип
ID на организатора

Цифров

ID на искането за ин- Цифров
формация

Забележка

Пояснение

Задължителен
елемент

Контрол

ДА
Генерира се от НАП,
МВР или ДКХ

Символен

Трябва да бъде посочен при отговора,
който организаторът
ще изпрати

НЕ

Доп ъ л н и т е л н а и нформация при необходимост

1.2.Подаване на информация от организатора
В отговор на полученото съобщение по т. 1.1 организаторът подава информация за активните към
момента игри в следната структура:
Тип
ID на организатора

Пояснение

Задължителен
елемент

Цифров

ДА

ID на искането за ин- Цифров
формация

ДА

Вид на хазартната иг- Изброим
рата

Цифров

Броят на активните
игри следва да е равен
на сбора от отделните
игри, информация за
които се подава по
уникален ID
Уника лен пореден
номер на играта, генериран от ЦКС на
организатора

Ра змер н а з а лог а з а Цифров
игра 1
Брой на у частниците Цифров
за игра 1

Трябва да бъде посочен генерираният от
НАП ID на искането
за и нформа ц и я по
т. 4.1

От номенклатура съгласно приложение
№ 4

Брой на активните игри Брой на активн и т е (н е п р и к л ю ч и л и т е)
игри в момента
на подаването
ID на активна игра 1

Контрол

Брой едновременни
и г ра л н и с е си и з а
игри на виртуални
иг ра лни авт омат и
или брой едновременни игрални сесии за игри на виртуални игрални маси
или брой залагания
при залагания в/у
резултати от спортни състезания или
сл у чайни съби т и я
и факти

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН
Тип

ID на активна игра 2

Цифров

ВЕСТНИК

Пояснение

Задължителен
елемент

БРОЙ 22
Контрол

Уника лен пореден
номер на играта, генериран от ЦКС на
организатора

Ра змер н а з а лог а з а Цифров
игра 2
Брой на у частниците Цифров
за игра 2
…….
ID на активна игра N

Цифров

Уника лен пореден
номер на играта, генериран от ЦКС на
организатора

Ра змер н а з а лог а з а Цифров
игра N
Брой на участниците за Цифров
игра N
Дата и час на генериране Дата
на съобщението

ДА

Формат 2 010 - 0 2 16T16:47:31

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП, МВР или ДКХ за получена изискана информация
Тип

Пояснение

Задължителен
елемент

Контрол

Вид потвърждение

Изброим

1 – Регистрация на
организатор
2 – Добавяне на
лиценз
3 – Регистрация на
участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни удостоверителни знаци за
участие

Статус на операцията

Изброим

0 – успешна
1 – грешка при валидация

ДА

ID на организатора

Цифров

Генериран от НАП
при успешна първоначална регистрация на организатора

ДА

ID на искането за информация

Цифров

ДА

Дата и час на приемане

Дата

ДА

Ф о р м а т 2 010 - 0 2 16T16:47:31

Забележка

Символен

НЕ

Допълнителна информация при необходимост и/или
пояснение за вида
на грешката при неуспешна операция

1969

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Чакър тепе“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

РАЗРЕШЕНИЕ № 329
от 5 февруари 2013 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материа
ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Чакър
тепе“, разположена в землищата на с. Кирилово
и с. Християново, община Стара Загора, област
Стара Загора
На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от
Закона за подземните богатства и протоколно
решение по т. 15 от протокол № 2 от 16 януари
2013 г. на Министерския съвет разрешавам на
„Булгнайс“ – ООД, Ивайловград – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
108519699, със седалище и адрес на управление
Ивайловград, ул. Иван Вазов 10, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Чакър тепе“, разположена в землищата на с.
Кирилово и с. Християново, община Стара Загора, област Стара Загора, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,67 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

X (m)
4625405
4625255
4625000
4625000
4625590
4625590

Y (m)
9429550
9429640
9429627
9428500
9428300
9429200
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РАЗРЕШЕНИЕ № 332
от 11 февруари 2013 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материа
ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Слави“,
разположена в землището на с. Зайчари, община
Сливен, област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства и протоколно решение по
т. 21 от протокол № 1 от заседанието на Министерския съвет на 9 януари 2013 г. разрешавам на
„Слави“ – ЕООД, Сливен – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 119645806,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Димитър Добрович, бл. 13, ет. 1, ап. 1, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ „Слави“,
разположена в землището на с. Зайчари, община
Сливен, област Сливен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,4 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН
Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Слави“
Kоординатна система 1970 г.
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№

X (m)

Y (m)

42.

4686624.30

9479277.00

43.

4686628.40

9479267.70

44.

4686632.30

9479250.90

45.

4686631.30

9479241.00

4686631.21

9479234.00
9479224.60

№

X (m)

Y (m)

46.

1.

4686703.10

9478944.40

47.

4686628.00

2.

4686807.90

9478999.50

48.

4686625.60

9479215.80

3.

4686843.70

9479059.80

49.

4686617.80

9479205.30

4.

4687145.00

9479624.00

50.

4686612.60

9479197.20

4686601.71

9479186.00

4686590.50

9479176.20

5.

4686910.00

9479962.00

51.

6.

4686797.20

9480002.50

52.

7.

4686667.10

9479897.90

53.

4686572.71

9479154.90

8.

4686548.00

9479750.00

54.

4686563.60

9479145.50

9.

4686540.50

9479615.00

55.

4686556.10

9479136.50

10.

4686553.50

9479607.30

56.

4686537.21

9479111.40

11.

4686563.21

9479598.40

57.

4686529.60

9479100.60

4686523.60

9479091.10
9479081.00

12.

4686570.60

9479594.50

58.

13.

4686538.00

9479575.40

59.

4686516.10

14.

4686565.60

9479565.90

60.

4686500.17

9479062.70

15.

4686587.30

9479553.90

61.

4686513.21

9479042.90

16.

4686615.50

9479566.70

62.

4686507.21

9479030.30

4686500.50

9479018.20

4686523.60

9478977.10

17.

4686647.90

9479553.20

63.

18.

4686667.20

9479539.80

64.
1788

19.

4686669.20

9479525.00

20.

4686645.10

9479497.40

21.

4686614.80

9479471.10

22.

4686649.60

9479434.90

23.

4686645.40

9479422.00

24.

4686626.80

9479407.90

25.

4686613.70

9479374.60

26.

4686588.90

9479349.60

27.

4686565.90

9479346.70

28.

4686509.71

9479326.50

29.

4686500.50

9479316.70

30.

4686494.71

9479309.50

31.

4686490.80

9479303.10

32.

4686506.10

9479302.70

33.

4686521.30

9479305.40

34.

4686534.00

9479307.10

35.

4686546.60

9479309.90

36.

4686567.90

9479313.40

37.

4686578.21

9479313.60

38.

4686586.71

9479309.60

39.

4686596.10

9479303.00

40.

4686611.00

9479290.10

41.

4686618.30

9479284.50

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № 851
от 19 ноември 2012 г.
На основание чл. 239, т. 5 от Закона за горите
във връзка с § 77, ал. 1 и 3 ЗИДЗГ и протокол
№ 30 от 5 и 6.11.2012 г. на комисия, назначена
със Заповед рег. № 753 от 2.09.2011 г., изменена
и допълнена със заповеди № 22 от 12.01.2012 г. и
№ 268 от 27.04.2012 г. на изпълнителния директор
на ИАГ, нареждам:
1. Отписвам от публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска
практика Димитър Георгиев Жеков от с. Срем,
община Тополовград, ул. Георги Димитров 20.
2. Обявявам за невалидно удостоверение
№ 8166 от 23.10.2012 г. ведно с всички права,
произтичащи от него.
Мотиви:
Димитър Георгиев Жеков като лице, упражняващо лесовъдска практика, не е взел своевременно мерки за предотвратяване на нарушение
в отдел 108 „е“, имот № 574019 в региона на
дейност ДЛС – Тополовград, като е допуснал
изсичането на просека, без да е предвидена в
технологичния план, без да е очертана на терена. Отсечени са 101 броя дървета от черен бор,
немаркирани с контролна горска марка, от които
са добити 8 пл. куб. м иглолистна дървесина,
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немаркирана с контролна горска марка. С това
си деяние е нарушил чл. 257, ал. 1, т. 3 от Закона за горите. Съставен е АУАН серия 300А,
№ 001224 от 3.05.2012 г. Издадено е наказателно
постановление № 896 от 5.06.2012 г. по регистъра на актовите преписки в РДГ – Сливен, като
същото е влязло в сила.
Димитър Георгиев Жеков на 30.03.2012 г. се е
разпоредил (експедирал) с 8 пл. куб. м незаконно
добита дървесина от черен бор, немаркирана с
контролна горска марка от имот № 574019, в
отдел 108 „е“ в землището на с. Орлов дол в
региона на дейност на ДЛС – Тополовград. С това
си деяние виновният е нарушил чл. 213, т. 1 от
Закона за горите. Съставен е АУАН серия 300А,
№ 001225 от 3.05.2012 г. Издадено е наказателно
постановление № 895 от 5.06.2012 г. по регистъра
на актовите преписки в РДГ – Сливен, като същото е влязло в сила. ИАГ е уведомена с писмо
с вх. № ИАГ-36576 от 5.10.2012 г. от Регионална
дирекция по горите – Сливен, с предложение за
отписване на Димитър Георгиев Жеков от регистъра за упражняване на лесовъдска практика.
Заповедта да се сведе до знанието на лицето,
отдели „Информационно обслужване и връзки
с обществеността“ и „Опазване, превенция и
контрол на горските територии“ на ИАГ, всички
директори на регионални дирекции по горите
и държавни горски предприятия за сведение и
изпълнение, както и същата да се публикува на
интернет страницата на ИАГ.
Заповедта подлежи на обжалване пред министъра на земеделието и храните чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите в 14-дневен срок от съобщаването є, като
заповедта може да се обжалва пред съда и без да
е изчерпана възможността за обжалването є по
административен ред, съгласно изискванията на
Административнопроцесуалния кодекс.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на зам.-изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите инж. Красимир Каменов.
Изпълнителен директор:
Б. Дачев
1911
ЗАПОВЕД № 853
от 19 ноември 2012 г.
На основание чл. 239, т. 5 от Закона за горите
във връзка с § 77, ал. 1 и 3 ЗИДЗГ и протокол
№ 30 от 5 и 6.11.2012 г. на комисия, назначена
със Заповед рег. № 753 от 2.09.2011 г., изменена
и допълнена със заповеди № 22 от 12.01.2012 г. и
№ 268 от 27.04.2012 г. на изпълнителния директор
на ИАГ, нареждам:
1. Отписвам от публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика
Мирослав Георгиев Чернев от Кюстендил, ул.
Йосиф Ковачев 20, ет. 3.
2. Обявявам за невалидно удостоверение
№ 2790 от 27.04.2010 г. ведно с всички права,
произтичащи от него.
Мотиви:
Мирослав Георгиев Чернев на 9.12.2011 г. в
отдел 707 „ц1“ – имот № 031028, намиращ се в
землището на с. Средорек в района на дейност на
ТП ДЛС – Осогово, в качеството си на регистриран
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лесовъд не е упражнил контрол по извършване
на добива на дървесина по позволително за сеч
№ 0021590 от 25.10.2011 г. и е допуснал сеч на немаркирани с контролна горска марка 9 бр. дървета
бял бор, от които е добита 9 куб. м едра строителна дървесина и 1 куб. м иглолистни дърва за
огрев. С това си деяние е нарушил чл. 108, ал. 3
от Закона за горите. Съставен е АУАН сериен
№ 001184 от 14.12.2011 г. Издадено е наказателно
постановление № 235 от 3.05.2012 г. по регистъра
на актовите преписки в РДГ – Кюстендил, като
същото е влязло в сила.
Мирослав Георгиев Чернев на 9.12.2011 г. в
отдел 707 „ц1“ – имот № 31029, намиращ се в землището на с. Средорек в района на дейност на ТП
ДЛС – Осогово, в качеството си на регистриран
лесовъд не е упражнил контрол по извършване
на добива на дървесина и е допуснал сеч на немаркирани с контролна горска марка дървета на
корен – 4 бр. бял бор, от които е добита 5 куб. м
едра строителна дървесина. С това си деяние е
нарушил чл. 108, ал. 3 от Закона за горите. Съставен е АУАН сериен № 001183 от 14.12.2011 г.
Издадено е наказателно постановление № 236 от
8.06.2012 г. по регистъра на актовите преписки в
РДГ – Кюстендил, като същото е влязло в сила.
ИАГ е уведомена с писма с вх. № ИАГ-38577
от 19.10.2012 г. и № ИАГ-40987 от 6.11.2012 г. от
Регионална дирекция по горите – Кюстендил, с
предложение за отписване на Мирослав Георгиев
Чернев от регистъра за упражняване на лесовъдска практика.
Заповедта да се сведе до знанието на лицето,
отдели „Информационно обслужване и връзки
с обществеността“ и „Опазване, превенция и
контрол на горските територии“ на ИАГ, всички
директори на регионални дирекции по горите
и държавни горски предприятия за сведение и
изпълнение, както и същата да се публикува на
интернет страницата на ИАГ.
Заповедта подлежи на обжалване пред министъра на земеделието и храните чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите в 14-дневен срок от съобщаването є, като
заповедта може да се обжалва пред съда и без да
е изчерпана възможността за обжалването є по
административен ред, съгласно изискванията на
Административнопроцесуалния кодекс.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на зам.-изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите инж. Красимир Каменов.
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Изпълнителен директор:
Б. Дачев

ЗАПОВЕД № 854
от 19 ноември 2012 г.
На основание чл. 239, т. 5 от Закона за горите
във връзка с § 77, ал. 1 и 3 ЗИДЗГ и протокол
№ 30 от 5 и 6.11.2012 г. на комисия, назначена
със Заповед рег. № 753 от 2.09.2011 г., изменена
и допълнена със заповеди № 22 от 12.01.2012 г. и
№ 268 от 27.04.2012 г. на изпълнителния директор
на ИАГ, нареждам:
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1. Отписвам от публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика
Здравко Симеонов Стоянов от Кюстендил, ул.
Гюешевско шосе 11.
2. Обявявам за невалидно удостоверение № 475
от 30.03.2004 г. ведно с всички права, произтичащи от него.
Мотиви:
Здравко Симеонов Стоянов на 10.11.2011 г.
в качеството си на регистриран лесовъд е маркирал насаждение (благун, габър, цер) в отдел
684 „с1“, имот № 1570006 в района на дейност
на ТП ДЛС – Осогово. Определените от него
дървета за сеч при маркирането не отговарят
на предвидения вид сеч в лесоустройствената
програма. С това си деяние е нарушил чл. 101,
ал. 3, т. 3 от Закона за горите и чл. 49, ал. 2
от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.
Съставен е АУАН сериен № 001178 от 5.12.2011 г.
Издадено е наказателно постановление № 217 от
9.12.2011 г. по регистъра на актовите преписки в
РДГ – Кюстендил, като същото е влязло в сила.
Здравко Симеонов Стоянов като лице, упражняващо лесовъдска практика, на което е издадено
позволително за сеч № 0030311 от 19.01.2012 г. за
имот № 28002, отдел 887, подотдел 3, намиращ
се в землището на с. Шипочано, община Кюстендил, не е упражнил контрол по извършване
на добива на дървесина в имота по време на
действие на позволителното за сеч. Допусната
е сечта на 22 броя широколистни дървета (дъб)
с обем 2 пл. куб. м, които не са разрешени с
горецитираното позволително за сеч. С това си
деяние е нарушил чл. 257, ал. 1, т. 3 от Закона
за горите. Съставен е АУАН сериен № 001790
от 25.04.2012 г. Издадено е наказателно постановление № 124 от 7.08.2012 г. по регистъра на
актовите преписки в РДГ – Кюстендил, влязло в
сила. ИАГ е уведомена с писма с вх. № ИАГ-38577
от 19.10.2012 г. и № ИАГ-40987 от 6.11.2012 г. от
Регионалната дирекция по горите – Кюстендил,
с предложение за отписване на Здравко Симеонов Стоянов от регистъра за упражняване на
лесовъдска практика.
Заповедта да се сведе до знанието на лицето,
отдели „Информационно обслужване и връзки
с обществеността“ и „Опазване, превенция и
контрол на горските територии“ на ИАГ, всички
директори на регионални дирекции по горите
и държавни горски предприятия за сведение и
изпълнение, както и същата да се публикува на
интернет страницата на ИАГ.
Заповедта подлежи на обжалване пред министъра на земеделието и храните чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
горите в 14-дневен срок от съобщаването є, като
заповедта може да се обжалва пред съда и без да
е изчерпана възможността за обжалването є по
административен ред, съгласно изискванията на
Административнопроцесуалния кодекс.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на зам.-изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите инж. Красимир Каменов.
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Изпълнителен директор:
Б. Дачев
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 98-ДФ
от 8 февруари 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2
от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията
за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ – АД, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Оборище“, ул. Московска 19, да организира
и у правл ява договорен фонд „ДСК Стабилност – Американски акции“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „ДСК Стабилност – Американски
акции“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН,
воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „ДСК Стабилност – Американски акции“ на основание чл. 12,
ал. 6 ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вп и с в а д о г о в о р ен ф о н д „ ДС К С т аб и л ност – Американски акции“ като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
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За председател:
А. Джалъзов

РЕШЕНИЕ № 99-ДФ
от 8 февруари 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2
от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията
за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„ДСК Управление на активи“ – АД, със седалище
и адрес на управление: София, ул. Московска 19,
да организира и управлява договорен фонд „ДСК
Фонд на паричния пазар“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „ДСК Фонд на паричния пазар“
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден
от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „ДСК Фонд
на паричния пазар“ на основание чл. 12, ал. 6
ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
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Вписва договорен фонд „ДСК Фонд на паричния пазар“ като емитент в регистъра по чл. 30,
ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
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За председател:
А. Джалъзов

РЕШЕНИЕ № 100-ДФ
от 8 февруари 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2
от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията
за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„ДСК Управление на активи“ – АД, със седалище
и адрес на управление: София, ул. Московска 19,
да организира и управлява договорен фонд „ДСК
Фонд на паричния пазар в Евро“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „ДСК Фонд на паричния пазар
в Евро“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН,
воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „ДСК Фонд
на паричния пазар в Евро“ на основание чл. 12,
ал. 6 ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „ДСК Фонд на паричния пазар в Евро“ като емитент в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
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За председател:
А. Джалъзов

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-15
от 20 февруари 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 20 февруари 2013 г., разгледа
искане по чл. 116е, ал. 1 ЗРТ с вх. № ЛРР-04-1900-172 от 8.02.2013 г.
При обсъж дане на искането Съветът взе
предвид следното:
Създаването на програми, предназначени за
разпространение чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, се
осъществява въз основа на лицензия, издадена по
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реда на глава шеста, раздел ІІа ЗРТ. Лицензията
дава право програмите да се разпространяват
от предприятие, на което е издадено разрешение
от Комисията за регулиране на съобщенията за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за
наземно цифрово радиоразпръскване на териториалния обхват, посочен в разрешението. КРС
към настоящия момент е издала две разрешения
за изграждане на национални мрежи за разпространение на програми на търговски оператори.
С оглед изложеното и предвид подаденото от
заинтересовано лице искане Съветът реши да
открие процедура за издаване на лицензии за
телевизионна дейност с национален териториален обхват.
Кандидатите за лицензия могат да бъдат както
лицензирани и регистрирани оператори, вписани
в Публичния регистър на СЕМ, така и лица,
които не са вписани в регистъра и отговарят на
изискванията на Закона за радиото и телевизията.
Съгласно разпоредбите на чл. 116е, ал. 2 ЗРТ
това решение подлежи на публикуване и в страницата на Съвета в интернет.
Предвид горното и на основание чл. 32, ал. 1,
т. 18 във връзка с чл. 116е, ал. 1 и 2 от Закона
за радиото и телевизията Съветът за електронни
медии реши:
Открива по инициатива на заинтересовано
лице и обявява процедура за издаване на лицензии за телевизионна дейност за създаване на
програми с национален обхват, предназначени за
разпространение чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.
Кандидатите за издаване на лицензии следва
да подадат:
1. заявление (по образец);
2. доказателства за възможности за създаване
на качествена собствена продукция;
3. проект на бизнесплан за осъществяване на
дейността;
4. документите по чл. 111 ЗРТ (за кандидатите,
които не са вписани в регистъра по чл. 125к ЗРТ);
5. такса за проверка на редовността на документите.
Срок за подаване на документите: 1 април
2013 г. включително, на адрес – София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч. Документи,
подадени по пощата, не се приемат.
Заявлението за участие (по образец) е публикувано на електронната страница на Съвета:
www.cem.bg.
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Председател:
Г. Лозанов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 18
от 24 януари 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община са постъпили заявления вх. № ГР-70-00-69 от 8.02.2010 г. от „Легал
49“ – ЕООД, и вх. № ГР-94-В-12 от 8.02.2010 г.
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от Владимир Дочев Кинкин, собственици на ПИ
№ 035312, 035685, 035686, 035322 и 035687 по КВС,
землище на с. Горубляне, район „Панчарево“, с
искане за даване на съгласие за изработване на
проект за ПУП – изменение на план за регулация
и план за застрояване.
Към заявленията са приложени: нотариален акт
№ 3, том II, per. № 3195, дело № 186 от 8.06.2007 г.,
нотариален акт № 4, том II, per. № 3196, дело
№ 187 от 8.06.2007 г., нотариален акт № 103, том
I, per. № 1822, дело № 93 от 12.04.2006 г., нотариален акт № 76, том III, per. № 5416, дело № 432
от 5.10.2004 г., нотариален акт № 83, том III, per.
№ 5471, дело № 437 от 11.10.2004 г., нотариален
акт № 116, том II, per. № 2401, дело № 280 от
10.05.2005 г., нотариален акт № 117, том ІІ, рег.
№ 2402, дело № 281 от 10.05.2005 г., нотариален
акт № 118, том II, per. № 2407, дело № 282 от
10.05.2005 г., нотариален акт № 123, том II, per.
№ 4134, дело № 297 от 16.07.2004 г., нотариален
акт № 124, том II, per. № 4136, дело № 289 от
16.07.2004 г., нотариален акт № 146, том II, per.
№ 4250, дело № 317 от 22.07.2004 г., нотариален
акт № 177, том I, per. № 2101, дело № 167 от
30.03.2006 г., нотариален акт № 185, том II, per.
№ 2682, дело № 346 от 27.05.2005 г., договор за
доброволна делба от 28.10.2008 г., скици от Общинската служба по земеделие – Панчарево, за
ПИ № 035312, 035685, 035686, 035322 и 035687 и
мотивирано предложение.
Заявленията с приложените към тях доказателства са разгледани на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-58 от 15.06.2010 г., т. 49, заедно
със становищата на отделите на НАГ.
Със заповед № РД-09-50-987 от 24.06.2010 г.
на главния архитект на Столична община е
допуснато изработване на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план
за застрояване с обхват ПИ № 035312, 035685,
035686, 035322 и 035687 по КВС, землище на с.
Горубляне, заедно с прилежащата улица.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-70-0069 от 26.05.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-69 от 6.08.2010 г.
от Румен Маринов Люцканов, Димитринка Ганчева Люцканова, Гроздан Добрев Добрев, „Легал
49“ – ЕООД, Албена Григорова Джубелиева, Емил
Йорданов Тасков, Миланка Иванова Йовчева,
Тошко Христов Мирчев е внесен за одобряване
проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация на квартали 1, 2, 7, 28 и
прилежаща улица, м. Детски град, за създаване на
нов УПИ за ПИ № 035312, 035685, 035686, 035322 и
035687 по КВС, землище на с. Горубляне, и план
за застрояване за новосъздадени УПИ с обяснителна записка и извадка от действащия ПУП.
Проектът е разгледан от отделите на НАГ,
като във връзка със становище на отдел „Градоустройство“ с писмо № ГР-70-00-69 от 28.09.2010 г.
е указано на заявителите, че същият следва да
се преработи в съответствие с изискванията на
Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове.
Със заявление вх. № ГР-70-00-69 от 27.12.2010 г.
е внесен преработен проект.
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Със заявление вх. № ГР-70-00-69 от 17.10.2011 г.
допълнително са представени съгласувани проекти от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на
17.06.2011 г. и „Софийска вода“ – АД, с писмо
№ ТУ-2458 от 13.06.2011 г., както и експертна
оценка и геодезическо заснемане на дървесната
растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО, с изх. № 94-Р-СП-20 от 3.10.2011 г.
На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица чрез обявление в „Държавен вестник“, бр. 64 от 2011 г., като
съгласно писмо per. № 6602-234/2 от 9.11.2011 г.
на главния архитект на район „Панчарево“ в
законоустановения срок не са постъпили възражения, предложения и искания.
Изработеният проект на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ подлежи на обществено обсъждане по
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ, което е наредено със
заповед № РД-09-298 от 6.10.2011 г. на кмета на
район „Панчарево“.
Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в протокол и обобщени в
доклад от 1.11.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-69 от 31.05.2012 г.
е внесено решение № СО-21-ЕО/2012 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда
и водите – София, за преценка необходимостта
за извършване на екологична оценка.
С писмо изх. № ГР-70-00-69 от 4.06.2012 г.
заявителите са уведомени, че проектът следва да
бъде преработен върху влязлата в сила кадастрална карта на с. Горубляне, одобрена със заповед
№ РД-18-24 от 10.02.2012 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
Със заявление вх. № ГР-70-00-69 от 4.07.2012 г.
е внесен преработен върху влязлата в сила кадастрална карта за с. Горубляне проект.
Със заявление вх. № ГР-70-00-69 от 4.07.2012 г.
допълнително са внесени скици за поземлени имоти с идентификатори 68134.6723.310, 68134.6723.316,
68134.6723.317, 68134.6723.733, 68134.6723.312,
68134.6723.685 и 68134.6723.686 от СГКК.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ, като
във връзка със становището на отдел „Правен“ е
указано на заявителите, че следва да представят
доказателства за изрично съгласие за одобряване
на проекта на всички собственици на поземлен
имот с идентификатор 68134.6723.733 – предмет
на плана.
Със заявление вх. № ГР-70-00-69 от 1.10.2012 г.
Анатоли Тодоров Стоянов и Светослава Пенчева
Тодорова, съсобственици на поземлен имот с
идентификатор 68134.6723.733, са изразили изричното си съгласие за одобряване на проекта.
Проектът е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-67 от
2.10.2012 г., т. 17, като е предложено изпращане
в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС, след корекции по служебното предложение,
а именно: УПИ, създадени от ПИ с идентификатор 68134.6723.733 да се приобщят към кв.
7, УПИ, създадени от ПИ с идентификатори
68134.6723.312 и 68134.6723.685 да се приобщят
към кв. 1; да се представи изрично съгласие
за одобряване на проекта от собственици на
ПИ с идентификатор 68134.6723.733, за ПИ с
идентификатори 68134.6723.310, 68134.6723.316 и
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68134.6723.317 да се спази разпоредбата на чл. 124,
ал. 6 ЗУТ; да се спазят изискванията за зона
„Жилищна зона с малкоетажно застрояване в
природна среда“ (Жм1*).
Със заявление вх. № ГР-70-00-69 от 30.10.2012 г.
е представен коригиран в съответствие с решението на ОЕСУТ проект и становище № ИАГ-38411
от 18.10.2012 г. на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите при Министерството на земеделието и храните.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Настоящото административното производство
е инициирано от заинтересовани лица по смисъла
на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ, а именно „Легал 49“ – ЕООД, собственик на ПИ № 035312, 035685, 035686 – предмет на
плана, съгласно нотариален акт № 3, том II, рег.
№ 3195, дело № 186 от 8.06.2007 г., нотариален акт
№ 4, том II, рег. № 3196, дело № 187 от 8.06.2007 г.
и нотариален акт № 103, том I, рег. № 1822, дело
№ 93 от 12.04.2006 г. и Румен Маринов Люцканов
в качеството си на един от собствениците на ПИ
№ 035687 – предмет на плана, съгласно нотариален акт № 103, том I, рег. № 1822, дело № 93 от
12.04.2006 г., нотариален акт № 76, том III, рег.
№ 5416, дело № 432 от 5.10.2004 г., нотариален
акт № 83, том III, рег. № 5471, дело № 437 от
11.10.2004 г., нотариален акт № 116, том II, рег.
№ 2401, дело № 280 от 10.05.2005 г., нотариален
акт № 117, том ІІ, рег. № 2402, дело № 281 от
10.05.2005 г., нотариален акт № 118, том ІІ, рег.
№ 2407, дело № 282 от 10.05.2005 г., нотариален
акт № 123, том II, рег. № 4134, дело № 297 от
16.07.2004 г., нотариален акт № 124, том II, рег.
№ 4136, дело № 289 от 16.07.2004 г., нотариален
акт № 146, том II, рег. № 4250, дело № 317 от
22.07.2004 г., нотариален акт № 177, том I, рег.
№ 2101, дело № 167 от 30.03.2006 г., нотариален
акт № 185, том II, рег. № 2682, дело № 346 от
27.05.2005 г. и договор за доброволна делба от
28.10.2008 г.
Съгласие за одобряване на проекта на другите
собствениците на ПИ № 035687 и № 035322 – Димитринка Ганчева Люцканова, Гроздан Добрев
Добрев, Албена Григорова Джубелиева, Емил
Йорданов Тасков, Миланка Иванова Йовчева,
Тошко Христов Мирчев, е налице, което обстоятелство се установява от подаденото от същите
лица заявление от 6.08.2010 г. за одобряване на
проекта за ПУП, а по отношение на Анатоли
Тодоров Стоянов и Светослава Пенчева Тодорова – подаденото от тях заявление от 1.10.2012 г.,
с което са заявили изричното си съгласие за
процедурата.
Въз основа на представените в настоящото
административно производство документи за собственост заявителите са вписани като собственици
в приложените скици от СГКК за поземлени имоти
с идентификатори 68134.6723.310, 68134.6723.316,
68134.6723.317, 68134.6723.733, 68134.6723.312,
68134.6723.685 и 68134.6723.686.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
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допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на заинтересованите лица,
спазено е изискването на чл. 128, ал. 5 ЗУТ за
провеждане на обществено обсъждане, проектът
е разгледан и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет на плана, попадат в двете устройствени
зони, а именно: „Жилищна зона с малкоетажно
застрояване в природна среда“ (Жм1*) и „Зона
на градски паркове и градини“ (Зп), като частта
от същите, попадаща в зона „Зп“, не е предмет
на ПР с настоящия проект.
Конкретното предназначение „за жилищно
строителство“ е допустимо в тази устройствена
зона съгласно т. 5 на приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
Съгласно т. 1 след таблицата на приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е уточнено, че за територии със специфични характеристики следва към
ПУП да се изработват и прилагат специфични
правила и нормативи. В графичната част към
ОУП всички тези зони са обозначени с индекс
„звездичка“.
В настоящия случай съгласно становище на
отдел „Общ устройствен план“ от 17.09.2012 г. не
е целесъобразно да се изработват и одобряват
специфични правила и нормативи.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Поз ем лен и и мо т и с и ден т ифи к ат ори
68134.6723.310, 68134.6723.316 и 68134.6723.317
се урегулират за първи път, като за същите се
създават УПИ V-310, 316 и УПИ VI-316, 317 от
кв. 28 в съответствие с чл. 17, ал. 3 във връзка
ал. 2, т. 3 ЗУТ.
Съгласно визираната разпоредба неу регулирани съседни поземлени имоти могат да се
урегулират за създаване на съсобствени УПИ с
план за регулация само със съгласието на собствениците им, което безспорно е налице, тъй
като собственици и на трите имота, които се
сливат и образуват един УПИ, са едни и същи
лица, изразили съгласието си в този смисъл, чрез
иницииране на настоящото административно
производство.
Поземлен имот с идентификатор 68134.6723.733
се урегулира за първи път и регулационните граници следват имотните такива, като за същия се
образуват УПИ XXII, УПИ XXIII, УПИ XXIV,
УПИ XXV, УПИ XXVI и УПИ XXVII от кв. 7
в съответствие с чл. 17, ал. 1 във връзка с ал. 2,
т. 1 ЗУТ.
Поз ем лен и и мо т и с и ден т ифи к ат ори
68134.6723.312 и 68134.6723.685 също се урегулират за първи път, като регулационните граници
следват имотните такива в зона „Жм1*“, с което
е спазено изискването на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
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Изменението на плана за регулация се състои в изменение на улична регулация между
о.т. 14 – о.т. 15, изменение на границите на УПИ
I – „за озеленяване“, кв. 2, което се налага за
урегулиране на улица от о.т. 181 – о.т. 180 – о.т.
179 – о.т. 178 до о.т. 177; от о.т. 177 – о.т. 176 – о.т.
175 – о.т. 174 – о.т. 173 – о.т. 171 – о.т. 170а – о.т.
170 – о.т. 169а до о.т. 169, задънена улица от о.т.
171 до о.т. 172а; алея от о.т. 172а северно от УПИ
IX-455, кв. 7, и задънени улици от о.т. 170а до о.т.
170в и от о.т. 170а до о.т. 170б, с цел осигуряване на
лице (изход) към улица на новообразуваните УПИ
IV-312, УПИ V-685, УПИ XXII-733, УПИ ХХІІІ-733,
УПИ XXIV-733, УПИ XXV-733, УПИ XXVI-733,
УПИ XXVII-733, УПИ V-310, 316 и УПИ VI-316,
317 в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С оглед на горното е налице основание по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3
ЗУТ относно изменението на уличната регулация.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
С плана за застрояване се предвижда във всеки
от новообразуваните УПИ 2-етажно ниско като
характер и свободностоящо като начин жилищно
застрояване на повече от една сграда.
Планът се одобрява при спазване изискването
на чл. 33 ЗУТ по отношение изискуемите разстояния между сградите на основното застрояване в
УПИ, които се определят съгласно схематичните
положения в приложение № 2 на Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
Предвиденото застрояване във всеки от новообразуваните УПИ е котирано на 10 м между
сградите, което отговаря на схематично положение № 8 от приложение № 2 на Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
Спазено е изискването на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по
отношение изискуемите разстояния на жилищни
сгради до вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Спазено е изискването на чл. 125, ал. 6 ЗУТ,
което се установява от представеното решение
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – София, за преценка
необходимостта за извършване на екологична
оценка, която видно от същото не следва да се
извършва.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на дървесната
растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО.
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Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1; чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 17, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 33, чл. 103,
ал. 4, чл. 104, ал. 1, изр. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-67 от 2.10.2012 г.,
т. 17, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на местност Детски град; изменение на границите на
квартали 1, 2, 7, 28; изменение на улица от о.т.
14 – о.т. 15; откриване на улица от о.т. 181 – о.т.
180 – о.т. 179 – о.т. 178 до о.т. 177; от о.т. 177 – о.т.
176 – о.т. 175 – о.т. 174 – о.т. 173 – о.т. 171 – о.т.
170а – о.т. 170 – о.т. 169а до о.т. 169; откриване
на задънена улица от о.т. 171 до о.т. 172а; алея от
о.т. 172а северно от УПИ IX-455, кв. 7, откриване
на задънени улици от о.т. 170а до о.т. 170в и от
о.т. 170а до о.т. 170б; създаване на нови УПИ
IV-312, V-685 от кв. 1, УПИ ХХІІ-733, ХХІІІ-733,
XXIV-733, XXV-733, XXVI-733, XXVII-733 от кв.
7, УПИ V-310, 316, VI-316, 317 от кв. 28, изменение
на УПИ I – за озеленяване, кв. 2, местност Детски град, по кафявите и зелените линии, цифри,
букви, текст, зачертавания и щрихи с корекциите
във виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на новосъздадени УПИ
IV-312, V-685, кв. 1, УПИ ХХІІ-733, ХХІІІ-733,
XXIV-733, XXV-733, XXVI-733, XXVII-733, кв.
7, УПИ V-310, 316, VI-316, 317, кв. 28, местност
Детски град, с корекциите в зелен цвят съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ към Столична община.

1738

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 21
от 24 януари 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпил заявление
вх. № ГР-94-Ц-2 от 20.01.2011 г. от Цветан Христов
Гергов, собственик на ПИ № 033005 по КВС,
землище на с. Горубляне, район „Панчарево“, с
искане за даване на съгласие за изработване на
проект за ПУП – изменение на план за регулация
и план за застрояване.
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Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 7, том I, peг. № 403, дело № 50 от 12.11.1998 г.,
нотариален акт № 058, том I, peг. № 2298, дело
№ 098 от 16.04.2008 г., нотариален акт № 51, том
I, peг. № 1312, дело № 50 от 4.06.2010 г., скица на
Общинската служба по земеделие – Панчарево,
и мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-40 от 17.05.2011 г., т. 58, заедно
със становищата на отделите на НАГ.
Със заповед № РД-09-50-747 от 30.05.2011 г.
на главния архитект на Столична община е
допуснато изработване на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план
за застрояване с обхват: ПИ № 033005 по КВС
землище на с. Горубляне, заедно с прилежащата
улица.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-94-Ц-2
от 1.06.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Ц-2 от 4.08.2011 г.
от Цветан Христов Гергов, Николай Цветанов
Гергов и Христо Иванов Гергов е внесен за
одобряване проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация на м.
Градина-изток, кв. 1, изменение на границите
на кв. 1, изменение на улица от о.т. 402а до о.т.
401, от о.т. 402а – о.т. 401а – о.т. 401б до о.т. 401г,
откриване на задънена улица от о.т. 401б до о.т.
401в, създаване на нови УПИ III-5 – за ж.с. и
магазини, IV-5, план за застрояване за УПИ
ІІІ-5 – за ж.с. и магазини, IV-5, кв. 1, местност
Градина-изток, с обяснителна записка.
Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 7.02.2011 г. и
„Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-2829 от
6.07.2011 г., както и експертна оценка на дървесната растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ – СО, с изх. № 94-Ц-СП-12 от 15.07.2011 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писма peг. № 6602-226/5 от
18.10.2011 г., peг. № 6602-226/13 от 21.08.2012 г. и
№ 6602-226/7 от 14.02.2012 г. на район „Панчарево“
възражения не са постъпили.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-63 от
18.09.2012 г., т. 41, като е предложено изпращане
в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС след корекции по служебното предложение, а
именно проектът да бъде преработен върху вляз
лата в сила кадастрална карта за с. Горубляне,
одобрена със заповед № РД-18-21 от 10.02.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК, и да се
представи скица от СГКК.
Със заявление вх. № ГР-94-Ц-2 от 5.10.2012 г.
допълнително е внесен преработен върху влязлата
в сила кадастрална карта проект, както и скица
за поземлен имот с идентификатор 68134.6722.5
от СГКК.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Настоящото административно производство
е инициирано от заинтересовани лица по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно Цветан Христов Гер-
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гов в качеството си на един от собствениците
на ПИ № 033005 – предмет на плана, съгласно
нотариален акт № 7, том I, peг. № 403, дело № 50
от 12.11.1998 г.
Съгласие за одобряване на проекта на другите
собственици на ПИ № 033005 – Николай Цветанов Гергов и Христо Иванов Гергов, е налице,
което обстоятелство се установява от подаденото
от същите лица заявление от 4.08.2011 г. за одобряване на проекта за ПУП, с което са заявили
изричното си съгласие за процедурата.
Въз основа на представените в настоящото
административно производство документи за
собственост заявителите са вписани като собственици в приложената скица от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 68134.6722.5.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът се
урегулира за първи път и регулационните граници следват имотните такива, като за същия се
образуват УПИ III и УПИ IV в съответствие с
чл. 17, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои в изменение на улична регулация между о.т.
402а до о.т. 401, което се налага за урегулиране
на улица от о.т. 402а – о.т. 401а – о.т. 401б до о.т.
401г и задънена улица от о.т. 401б до о.т. 401в, с
цел осигуряване на лице (изход) към улица на
новообразуваните УПИ III-5 – за ж.с. и магазини,
и УПИ IV-5 в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ.
С оглед на горното е налице основание по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3
ЗУТ относно изменението на уличната регулация.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ИПР и ПЗ в случая на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в две устройствени зони, а именно: „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с
ограничени параметри“ (Жм 3) и зона „Смесена
многофункционална зона предимно за околоградския район“ (Смф 2). Предвиденото застрояване
на жилищни сгради и магазин е допустимо в тези
устройствени зони съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
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С плана за застрояване се предвижда 2-етажно
ниско като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на дървесната
растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗР на ЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1,
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1; чл. 110,
ал. 1, т. 3, чл. 17, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 103,
ал. 4, чл. 104, ал. 1, изр. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
т. 7 и 14 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол № ЕС-Г-63 от 18.09.2012 г., т. 41, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на м. Градина-изток, кв. 1; изменение на границите на кв.
1; изменение на улица от о.т. 402а до о.т. 401, от
о.т. 402а – о.т. 401а -о.т. 401б до о.т. 401г; откриване на задънена улица от о.т. 401б до о.т. 401в;
създаване на нови УПИ III-5 – за ж.с. и магазини,
и УПИ IV-5, местност Градина-изток, по кафявите
линии и зелените цифри, букви, зачертавания и
щрихи съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на новосъздадени
УПИ ІІІ-5 – за ж.с. и магазини, и УПИ IV-5, кв.
1, местност Градина-изток, съгласно приложения
проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ към Столична община.
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РЕШЕНИЕ № 23
от 24 януари 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО, е постъпило заявление вх. № ГР94-В-102 от 14.12.2010 г. от Валентин Йорданов
Дунгьов с искане за даване на съгласие за изработване на проект за ПУП с цел изграждане на
жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор
68134.4414.68, м. Кв. Република, район „Люлин“.
Към заявлението са приложени: постановление
от 13.06.2008 г. за възлагане на недвижим имот
с пл. № 68 заедно с построената върху него жилищна сграда на Валентин Йорданов Дунгьов,
скица № 13677 от 13.12.2010 г. на СГКК за имот
с идентификатор 68134.4414.68, мотивирано предложение за план за застрояване, задание.
С р еш ен ие по п р о т око л № Е С -Г- 4 0 о т
17.05.2011 г., т. 50, на ОЕСУТ е предложено издаване на заповед за отказ поради разработван
цялостен ПУП, възложен с писмо № ТП-92-00-17
от 25.05.2004 г.
Внесено е мотивирано предложение, съгласувано с проектанта на ПРЗ за м. Кв. Република.
Същото е прието с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-85 от 25.10.2011 г., т. 19.
Със заповед № РД-09-50-1479 от 24.11.2011 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание
за изработване на план-извадка в обхвата на
ПИ 4414.68.
Със заповед № РД-09-50-1572 от 14.12.2011 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на проект за ПУП – план-извадка в обхвата на
ПИ 4414.68. Допускане за изработване на плана е
изпратено до кмета на район „Люлин“ и до заявителя с писмо изх. № ГР-94-В-102 от 19.12.2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-В-102 от 9.04.2012 г.
е внесен от заявителя Валентин Йорданов Дунгьов проект за одобряване на ПУП – план-извадка – ПРЗ за нов УПИ XXXI-4414.68, кв. 4,
кв. Република.
Към заявлението са приложени: обяснителна записка, проект – план-извадка, заповед за
одобряване на задание и заповед за допускане
за изработване на проект за ПУП – план-извадка в обхвата на ПИ 68; скица № 22688 от
8.08.2011 г., издадена от СГКК; постановление
за възлагане на недвижим имот от 13.06.2008 г.;
заверен от дирекция „Зелена система“ – СО, топографски план – заснемане на съществуващата
дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО на
28.06.2012 г.; съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 31.01.2012 г.; изходни
данни за налични ВиК мрежи от „Софийска
вода“ – АД, от януари 2012 г.
Проектът е съгласуван от отдели „Общ устройствен план“ и „Благоустройствени дейности
и природни ресурси“ („ИМ“ и „КТ“).
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № АГ-07-87 от
3.09.2012 г. на главния архитект на район „Люлин“ възражения по проекта не са постъпили.
(Приложен е разписен лист.)
Проектът е приет от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-63 от 18.09.2012 г., т. 27.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
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Искането е направено от заинтересовано лице
по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от собственика
на поземлен имот с идентификатор 68134.4414.68
(номер по предходен план: 68) – предмет на изменението.
Проектът за ПРЗ на територията на кв. Република е възложен с писмо № ТП-92-00-17 от
25.05.2004 г.
Имот 4414.68 попада в неурегулирана територия. Уличната регулация в обхвата на проекта
следва съществуващата на място ул. 731 и съществуващ тупик. В обхвата на план-извадката има
съществуващо застрояване, което предопределя
начина на проектното застрояване. Проектът е
съгласуван от проектанта на цялостния план в
процедура.
Предвид горното допускане изработването на
ПУП е в съответствие с разпоредбата на чл. 133,
ал. 3 във връзка с ал. 1 ЗУТ.
Предвид обстоятелството, че имотът попада
в неурегулирана територия, планът-извадка е
изработен като проект за план за регулацията
и застрояване.
Същият е съгласуван от главния проектант на
цялостния ПУП в процедура, с което е спазена
разпоредбата на чл. 133, ал. 1, изр. 3 ЗУТ.
Кадастралната карта за територията е одобрена
със заповед № РД-18-54 от 30.08.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, като проектът за
урегулиране на имот 4414.68 е изработен върху нея.
Планът за застрояване се одобрява вследствие на урегулиране на имота със съгласието
на заявителя.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
одобрено е задание, допуснато е изработването
на проект за ПРЗ от компетентния за това орган,
проектът е съгласуван от главния проектант на
ПРЗ на м. Кв. Република – в процедура, съобщен
е на всички заинтересовани лица, разгледан е и
е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Нов УПИ ХХХІІ-4414.68 съгласно ОУП на
СО/2009 г. попада в устройствена категория по
т. 4 („Жм“) от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, съгласно която е допустимо конкретното
предназначение да е „За жилищно строителство“.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Новообразуваният УПИ XI-4414.68 е отреден
за поземлен имот с идентификатор 68134.4414.68,
като вътрешните регулационни линии съвпадат
с имотните граници, съобразно влязлата в сила
кадастрална карта.
С горното е спазено изискването на чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ XI-4414.68 е
по новопредвидена улица от о.т. 132а до о.т. 133а,
която следва съществуващата на място ул. 731, и
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задънена улица от о.т. 133 до о.т. 134, която също
следва съществуващата на място такава.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 4 ЗУТ.
Уличната регулация се одобрява при спазване
изискванията на чл. 80, ал. 1 и ал. 5, т. 1 и чл. 81,
ал. 1 ЗУТ.
С плана за застрояване е предвидено свободно стоящо застрояване на двуетажна сграда с
жилищно предназначение.
С проекта е предвидено ситуиране на сградата
на разстояние от задънена улица от о.т. 133 до
о.т. 134 на мин. 3 м и на мин. 5 м към уличната
регулация по о.т. 132а – о.т. 133а. Проектът се
одобрява при спазване изискването за разстояние
по чл. 31, ал. 1 ЗУТ към странична регулация и
към дъно на имота, както и за разстояние между
сградите по чл. 31, ал. 4 и чл. 32, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Спазена е нормата на чл. 31, ал. 5 ЗУТ за дълбочина на застрояване.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, както и изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, § 124 ПЗР
на ЗИДЗУТ; чл. 124, ал. 3 и чл. 133, ал. 1 и 3,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 2 и 4, чл. 17, ал. 1,
чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32, ал. 1 и 2, чл. 80, ал. 1
и ал. 5, т. 1, чл. 81, ал. 1 и чл. 130 (отм.) ЗУТ,
т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-63 от 3.09.2012 г.,
т. 27, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план-извадка – план за
регулация за м. Кв. Република, кв. 4, за създаване
на нов УПИ ХХХІІ-4414.68; създаване на улица от
о.т. 132а до о.т. 133а и задънена улица от о.т. 133
до о.т. 134, по червените и сините линии, цифри
и букви съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план-извадка – план за
застрояване за м. Кв. Република, кв. 4, нов УПИ
ХХХII-4414.68, съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването му.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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РЕШЕНИЕ № 53
от 14 февруари 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-70-00-155 от 11.05.2012 г. от дружество
ГБС „Инфраструктурно строителство“ – АД, за
допускане изработването на ПУП във връзка със
строителството на обект „Кръстовища по бул.
Пейо Яворов“, обособена позиция 1 – „Кръстовища по бул. Пейо Яворов и бул. Стоян Михайловски“. Мотивираното предложение е внесено
във връзка с изпълнение на договор № РД-55-360
от 16.05.2009 г., сключен между Столична община
и ГБС „Инфраструктурно строителство“ – АД, за
строителство на посочения обект.
Мотивираното предложение е разгледано и прието от Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) на Столична община с
протокол № ЕС-Г-37 от 15.05.2012 г., т. 29.
Със заповед № РД-09-50-472 от 17.05.2012 г.
главният архитект на Столична община е допуснал служебно да се изработи проект за изменение на действащ ПУП – ИПР на м. Борисова
градина – Погребите – 1 ч. и ПР за частта на
бул. Пейо Яворов на изток от кръстовището му
с ул. Стоян Михайловски.
Проектът за ПУП е обнародван в „Държавен
вестник“, бр. 62 от 2012 г. Обществени обсъждания
на проекта са проведени в район „Изгрев“ и в
район „Лозенец“. Постъпилите възражения, предложения и протоколи от проведени обществени
обсъждания са разгледани от ОЕСУТ с решение
по протокол № ЕС-Г-77 от 30.10.2012 г., т. 15.
ОЕСУТ е приел представения проект.
Представеният за одобряване проект представлява преработена част от проекта за изменение,
допуснат за изработване със заповед № РД-0950-472 от 17.05.2012 г. на главния архитект на
Столична община и приет от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-77 от 30.10.2012 г., т. 15. Проектът засяга
само имоти – общинска собственост, поради което
е приложима разпоредбата на чл. 128, ал. 13 ЗУТ
и не се налага ново съобщаване. Разработката
попада изцяло на територията на район „Лозенец“. Към преписката е приложено писмо изх.
№ 08-00-2339 от 18.06.2009 г. от Регионалната
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)
към Министерството на околната среда и водите
(МОСВ), в което се изразява становище, че по
горецитирания проект не е необходима задължителна оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) или преценяване необходимостта
от ОВОС.
Съгласно § 12 от ПЗР на Закона за културното
наследство (ЗКН) територията от бул. Драган
Цанков до ул. Стоян Михайловски – парк Борисова градина, притежава статут на недвижима
културна ценност. Съгласно чл. 83, ал. 1 във
връзка с чл. 78, т. 5 ЗКН инвестиционните проекти, обхващащи намеси в защитени територии за
опазване на културното наследство, се одобряват
и изпълняват по реда на ЗУТ след съгласуване с
Националния институт по недвижимо културно
наследство (НИНКН). Проектът е съгласуван от
НИНКН на основание чл. 84, ал. 2 ЗКН. Към
проекта е приложено заснемане – оценка на
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съществуващата дървесна растителност. Извършено е съгласуване с дирекция „Зелена система“
на Столична община (писмо № 7000-СП-487 от
2.08.2012 г.). Към проекта е приложен подробен
транспортно-комуникационен план (ПТКП).
Ново обществено обсъждане на проекта е
проведено въз основа на заповед № РД-09-266 от
6.12.2012 г. на кмета на район „Лозенец“. Пос
тъпилите жалби, възражения и предложения са
разгледани от ОЕСУТ, който е приел проекта с
решение по протокол № ЕС-Г-5 от 22.01.2013 г.,
т. 35. При описаната по-горе фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за допускане изработването на проекта е подадено от лице, което няма качествата
по чл. 135, ал. 1 ЗУТ. Дружество ГБС „Инфраструктурно строителство“ – АД, обаче е действало
в изпълнение на договор със Столична община
за изпълнение на предвидени инфраструктурни
проекти в интерес на общината. Искането е
разгледано и е преценено, че са налице предпоставките по чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка
с ал. 2 ЗУТ, поради което служебно е допуснато
изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план на основание
чл. 135, ал. 5 ЗУТ.
Допускането на изработването на разглеждания
проект е издадено от компетентен орган – главния
архитект на Столична община, оправомощен за
това от кмета на Столична община със заповед
№ РД-09-178 от 19.03.2012 г.
С извършените съгласувания с РИОСВ са
спазени изискванията на Закона за опазване на
околната среда и на Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони, приета с ПМС № 201 от 2007 г.
С изпращането на писмо изх. № ГР-70-00-155
от 3.08.2012 г. са спазени разпоредбите на чл. 128,
ал. 2 и 5 ЗУТ относно обявяването на проекта в
„Държавен вестник“ (бр. 62 от 2012 г.). Спазено
е законовото изискване за провеждане на обществено обсъждане на проекта. С извършените
процедури по съгласуване с НИНКН и министъра
на културата са спазени специалните изисквания
на ЗКН. Спазен е чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО за заснемане на дървесната растителност и съгласуване на
проекта с органите по озеленяване на общината.
Проектът е приет от ОЕСУТ след разглеждане
на постъпилите жалби, възражения, становища
и предложения, с което е спазено изискването
на чл. 128, ал. 7 ЗУТ. Проектът съответства на
предвижданията на общия устройствен план на
Столична община и е в съответствие с изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Одобряването на проекта е от компетенциите
на Столичния общински съвет, тъй като не е в
обхват до три квартала и е в границите на населеното място – гр. София.
Изработването на проекта е допуснато със
заповед № РД-09-50-472 от 17.05.2012 г. на главния
архитект на Столична община преди 26.11.2012 г.,
поради което на основание § 124, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в
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сила от 26.11.2012 г.) започнатите производства по
изработване на общи и подробни устройствени
планове, които не са приключили до влизането в
сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се одобряват по досегашния ред.
Извън внесения за одобряване проект за
изменение на действащия ПУП беше обсъдена
необходимостта от:
1. велоалейна мрежа, с която да се осигурят
велосипедни връзки между кв. Лозенец, парк
Борисова градина и кв. Дианабад;
2. осигуряване на безопасен пешеходен достъп
до парк Борисова градина от кв. Лозенец чрез
пешеходно-велосипеден подлез над бул. Никола
Й. Вапцаров;
3. подобряване на пропускателната способност
на кръстовището между бул. Никола Й. Вапцаров
и ул. Никола Дуков.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 136 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 2, ал. 1
и 3 ПЗР на ЗУЗСО във връзка с чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 1 и 2, чл. 103, ал. 4, чл. 104,
ал. 1, изр. 2 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-5 от 22.01.2013 г., т. 35, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
(ИПР) за бул. Пейо К. Яворов в частта му от ул.
Стоян Михайловски до о.т. 514 от действащ план
за регулация на кръстовището на бул. Драган
Цанков и бул. Пейо К. Яворов, за бул. Пейо К.
Яворов и бул. Никола Й. Вапцаров, кв. 5, УПИ
II, м. Борисова градина – Погребите – част I,
във връзка с кръстовище на две нива на бул.
Никола Й. Вапцаров и ул. Стоян Михайловски
по кафявите и зелените линии, цифри, текст и
защриховки съгласно приложения проект.
Решението по т. 1 да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението по т. 1 може да бъде обжалвано
по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от
съобщаването.
Жалбите срещу т. 1 от решението се подават
в район „Лозенец“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
2. Възлага на главния архитект на Столична
община да извърши проучване и да предложи
решения, които да внесе в Столичния общински
съвет в 30-дневен срок за:
2.1. проектиране и изграждане на велоалейна
мрежа, с която да се осигурят велосипедни връзки между кв. Лозенец, парк Борисова градина и
кв. Дианабад;
2.2. разширяване на възможностите за безопасен пешеходен достъп до парк Борисова градина
от кв. Лозенец чрез проектиране и изграждане на
пешеходно-велосипеден подлез над бул. Никола
Й. Вапцаров;
2.3. комуникационно-транспортни проучвания,
проектиране и изграждане на кръстовище за
подобряване на пропускателната способност на
кръстовището между бул. Никола Й. Вапцаров
и ул. Никола Дуков.
Председател:
Е. Герджиков
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 481
от 25 януари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 416 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 2.04.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
магазин № 1 (на партера на вътрешно триетажно
крило), намиращ се в София, бул. Христо Ботев
72, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 69 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 29.03.2013 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 483
от 25 януари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 416 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 2.04.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 2 (на партера на вътрешно триетажно крило),
намиращ се в София, бул. Христо Ботев 72, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 25 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
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4. Депозитът за участие – 2500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.03.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 491
от 1 февруари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 363 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 4.04.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
VII-1386, кв. 15А, м. НПЗ „Хаджи Димитър“,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 160 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.04.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация 600 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 492
от 1 февруари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 430 от 24.07.2008 г.,
изм. с Решение № 252 от 14.04.2011 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.04.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с № 2545 с идентификатор 68134.4355.2545
и административна сграда (незавършено строителство) с идентификатори 68134.4355.2545.1 и
68134.4355.2545.2, София, СПЗ „Модерно предградие“ – Обеля, кв. 4, в УПИ VIII, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 445 000 лв. (7,85%
от сделката се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 44 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.04.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация 1200 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

1460

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 498
от 8 февруари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 577 от 8.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 3.04.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
ателие № 3, ж.к. Зона Б-5, бл. 8, вх. А, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 125 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.04.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1794
РЕШЕНИЕ № 499
от 8 февруари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 334 от 28.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 4.04.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ I-306, кв. 21, ул. Станислав Доспевски 70А,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 55 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 5500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.04.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1795
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РЕШЕНИЕ № 500
от 8 февруари 2013 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 453 от 14.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 8.04.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и
УПИ II, кв. 29, с. Горни Богров, ул. Васил Левски
и ул. Ал. Стамболийски, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 30 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.04.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1828

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 253
от 21 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и с § 124, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗИД ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за поземлен имот № 221,
ЗЗП „Слънчева лъка“, землище на гр. Айтос,
област Бургас, с цел промяна предназначението
на земеделска земя. Образува се УПИ ІІ-221, кв.
25, с отреждане „За вилна зона“ с ниско свободно
застрояване с височина до Н=7 м и показатели
за устройствена зона „Ов“: плътност до 40%,
минимално озеленяване от 50% и Кинт. < 0,8
съгласно сините плътни и червените пунктирни линии и сините надписи и по определените
ограничителни линии на застрояване на приложения проект.

С Т Р.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Хасан
1774

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 698
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-685 от
4.12.2012 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобря ва п роек т за изменен ие на П У П
(ПРЗ) – план за регулация и застрояване за
УПИ І – МВЕЦ и обединяването му с ПИ с КИ
№ 99201.16.48, чието предназначение се променя,
като се образува нов УПИ І-16.261 за МВЕЦ – Наречен, съгласно нанесените зачерквания и надписи
със зелен цвят и червена и сини регулационни
линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни и линии на застрояване с червен цвят, котировки с черен цвят и
показатели на режима на застрояване със син
цвят на приложения проект.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
1897
РЕШЕНИЕ № 699
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, а л. 1 ЗУ Т и п редви д фак т и ческ и те
основания в докладна записка вх. № ДЗ-47 от
23.01.2013 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
довеждащ водопровод за обект: МВЕЦ „Наречен“,
преминаващ през имоти 15.25.16.48, 16.108, 16.121,
16.122, 16.123, 16.124, 16.125, 16.127, 16.128, 16.129 и
80.267 по кадастралната карта на с. Нареченски
бани – кв. Наречен, съгласно нанесените плътни червени линии и сервитут, означен със сини
пунктирни линии.
Решението може да се обжалва в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
1898
РЕШЕНИЕ № 700
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-687 от
4.12.2012 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация и
застрояване на ПИ с КИ № 00702.7.28 по кадастралната карта на Асеновград, като се образува
нов УПИ 00702.7.28, дърводелска работилница,
съгласно нанесените червена и сини регулационни
линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Решението да се съобщи чрез обнародване в
„Държавен вестник“ на заинтересуваните лица,
които могат да го обжалват в едномесечен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.

1899

Председател:
Св. Шуманов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 544
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-07 от 6.12.2012 г., т. 6,
на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико
Търново, във връзка с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗУТ и
предвид това, че е започнало административно
производство по изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП), което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ,
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 075024, местност Маринкините мостчета, в землището на с. Леденик
относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „Производствени и складови дейности“ – предвижда се
изграждане на „Складова база – разширение“,
при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване
(П застр.) – 80 %, коефициент на интензивност
(Кинт) – 2,5, озеленена площ – 20 %, начин на
застрояване – свързано, линиите на застрояване и
разположението на сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

1796

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 545
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решение № КЗЗ- 07 от
6.12.2012 г., т. 1, на Комисията за земеделските
земи при Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV за
външно ел. захранване на обект: „Склад и магазин
за строителни материали, паркинг и кафе“ в ПИ
№ 077022, 077023, 077024, местност Маринкините
мостчета, землище на с. Леденик, община Велико
Търново, като трасето на ел. кабела започва от
съществуващ БКТП в ПИ № 077027, преминава
през съществуваща канална мрежа, продължава
по ПИ № 077013 – полски път, публична общинска
собственост, и достига до ПИ № 077022.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

1797

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 546
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 13.09.2012 г., т. 7,
на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико
Търново, във връзка с § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗУТ и
предвид това, че е започнало административно
производство по изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП), което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ,
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 026024, местност Баира
в землището на с. Леденик, относно промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски ну ж ди – „производствено-ск ладови
дейности“ – предвижда се свободно застрояване
на сгради за обект: „Складова база – разширение“,
при следните устройствени показатели: височина на сградите – 15 м, плътност на застрояване
(П застр.) – 80 %, коефициент на интензивност
(Кинт) – 1,5, озеленена площ – 20 %, начин на
застрояване – свободно, линиите на застрояване и
разположението на сервитутните зони са съгласно
допълнителните корекции, отразени с виолетов
цвят върху графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

1798

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 547
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решение № КЗЗ- 02 о т
12.04.2012 г., т. 1, на Комисията за земеделските
земи при Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, във връзка с § 124, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗИДЗУТ и предвид това, че е започнало адми-
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нистративно производство по изработване на
проект за подробен устройствен план (ПУП),
което не е приключило до влизането в сила на
цитирания ЗИДЗУТ, Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – изменение на трасе на кабел за
външно електрозахранване на Базова станция на
„Глобул“ – обект № 4616, в ПИ № 052002, местност
Чуката в землището на с. Буковец. Трасето на
ел. кабела започва от т. 1, съвпадаща с точка от
утвърдено трасе и намираща се в ПИ № 043001 –
полски път, публична общинска собственост,
продължава през ПИ № 043001 – полски път, публична общинска собственост, ПИ № 043014 – нива,
частна собственост, ПИ № 225047, достига границата с ПИ № 225048 и навлиза в него, включвайки
се в утвърденото трасе.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков

1799

ОБЩИНА ДЕВИН
ЗАПОВЕД № РД-09-58
от 12 февруари 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС и Решение № 18 от 21.02.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Девин, за отчуждаване
на имоти – частна собственост, за изграждане
на улица Руен в кв. 62 и кв. 72 по ПУП на гр.
Девин за задоволяване на неотложна общинска
нужда, която не може да бъде задоволена по друг
начин, нареждам:
Отчуждавам за изграждане на улица Руен
в кв. 62 и кв. 72 съгласно приетия ПУП на гр.
Девин с Решение № 18 от 21.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Девин, следните имоти – частна
собственост:
1. част с площ 129 кв. м от имот с кадастрален
№ 20465.502.239, представляващ незастроен терен,
собственост на Стефана Петрова Радичева, Васил
Великов Радичев, Васил Георгиев Радичев, Радка
Великова Куцева, Мария Георгиева Тодорова,
Васил Радичев Радичев, Мария Радева Дорохина,
Васил Стефанов Радичев и Виолета Стефанова
Радичева, с размер на дължимото обезщетение
4515 лв.;
2. част с площ 26 кв. м от имот с кадастрален
№ 20465.502.862, представляващ незастроен терен,
собственост на н-ци на Абдраман Асанов Солаков, с размер на дължимо обезщетение 910 лв.;
3. част с площ 56 кв. м от имот с кадастрален
№ 20465.502.864, представляващ незастроен терен,
собственост на Рени Лисанова Сафтова и н-ци
на Лисан Асанов Узунов, с размер на дължимото
обезщетение 1960 лв.;
4. част с площ 199 кв.м от имот с кадастрален № 20465.502.5922, представляващ незастроен
терен, собственост на н-ци на Рофка Неджипова
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Кабадаиева, Стоин Минков Кабадаиев, Юлиян
Минков Кабадаиев и Севдалина Минкова Малинова, с размер на дължимото обезщетение 6965 лв.;
5. част с площ 69 кв. м от имот с кадастрален
№ 20465.502.5923, представляващ незастроен терен,
собственост на н-ци на Сали Османов Сюлейманов, с размер на дължимото обезщетение 2415 лв.
Обезщетенията ще се изплащат по банков път
чрез „Асет банк“, клон Смолян, офис Девин, след
31.03.2013 г. при представяне на банкова сметка
от собственика.
Имотите се отчуждават за изграждане на
обект – публична общинска собственост – улица
Руен в кв. 62 и кв. 72 по ПУП на гр. Девин.
Необходимостта от отчуждаване на имотите
се обуславя от влезлия в сила ПУП на гр. Девин, утвърден с Решение № 18 от 21.02.2005 г. на
Общинския съвет – гр. Девин, и не може да бъде
задоволена по друг начин.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването пред Административния
съд – Смолян.

1775

Кмет:
Цв. Пенков

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 621
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 24 ППЗОЗЗ
и решение № КЗЗ-26 от 6.12.2012 г. на Комисията за земеделски земи към МЗХ Общинският
съвет – Димитровград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план със специализирана план-схема за
определяне на трасе за обект: „Външно кабелно
електрозахранване 20 kV“ на кариера „Великан“,
разположена в поземлен имот № 144096, землище
Меричлери, преминаващо през общински поземлени имоти 000511 и 000722, с начин на трайно
ползване „селскостопански път“ и „пасище“, с
общ сервитут 601 кв.м.
2. Възлага на кмета на община Димитровград да сключи договор за земята за времето на
ползване съгласно чл. 57 ППЗОЗЗ и общинска
Наредба № 24 за реда и условията за извършване
на строителни и монтажни дейности, свързани
с разкопаване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Димитровград
пред Административния съд – Хасково.

1865

Председател:
Ст. Димитров

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 332
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Долна Митрополия, реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищни образувания – пътно
трасе за обект „Ремонт на общински път IV11042 (PVN 1020), с. Искър, община Гулянци – с.
Славовица, община Долна Митрополия, област
Плевен, от 6+150 км до 9+900 км“, част от проект
„Рехабилитация на инфраструктурата на окръжен
път 504 Cernetu (DJ 506) – Александрия (Е-70),
42+060 km, ремонт и реконструкция на път PVN
1026, Заграж ден – пристанище Заграж ден, и
ремонт на общински път IV-11042 (PVN 1020),
Искър – Славовица, област Плевен“, MIS-ETC
Code 119.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Плевен, чрез Община Долна
Митрополия.

1761

Председател:
П. Петров

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 527
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ,
доклад от кмета на община Елин Пелин с вх.
№ ОА-6380-(1) от 11.01.2013 г. по преписка вх.
№ УТ2-20-1555 от 2012 г. от Асен Методиев Горанов и след становище на ПК „Устройство на
територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За вилно ст роителство“ на имот
№ 032002, местност Долчината в землището на с.
Крушовица, ЕКАТТЕ 40227, община Елин Пелин,
Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 7 м; плътност на застрояване – до 40%; Кинт – до 0,8; минимална озеленена
площ – 50%; начин на застрояване – свободно;
б) ПП за електроснабдяване (въздушна линия
през имоти № 080008, 080009, 080010 и 032094
съгласно графичната част и регистъра на имотите към ПП) за захранване на обект „Вилно
строителство“ в имот № 032002, всички имоти в
землището на с. Крушовица, община Елин Пелин,
Софийска област;
в) ПП за водоснабдяване (водопровод през
имоти № 031091, 032090 и 032094 съгласно графичната част и регистъра на имотите към ПП)
за захранване на обект „Вилно строителство“ в
имот № 032002, всички имоти в землището на
с. Крушовица, Община Елин Пелин, Софийска
област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
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за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател:
Г. Костов

Председател:
Г. Костов

1982

РЕШЕНИЕ № 528
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
док лад от к мета на община Елин Пелин с
вх. № ОА-6460 от 11.01.2013 г. по преписка вх.
№ УТ2-20-1357 от 2010 г. от Константин Василев
Цветанов и след становище на ПК „Устройство
на територията, строителство, екология, селско
и горско стопанство“ Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за водопровод с трасе, преминаващо през имоти № 000117,
000183, 038018, 038090, 036091 и 036092 съгласно
графичната част и регистъра на имотите към
ПП, за захранване на ПИ № 036024, местност
Илиева орница, всички имоти в землището на с.
Крушовица, ЕКАТТЕ 40227, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

1984

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 529
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ,
док лад от к мета на община Елин Пелин с
вх. № ОА-6459 от 11.01.2013 г. по преписка вх.
№ УТ2-20-1556 от 2012 г. от Константин Василев
Цветанов и след становище на ПК „Устройство
на територията, строителство, екология, селско
и горско стопанство“ Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За вилно строителство“ на имот № 036023, местност Илиева орница
в землището на с. Крушовица, ЕКАТТЕ 40227,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 7 м;
плътност на застрояване – до 40%; Кинт – до
0,8; минимална озеленена площ – 50%; начин на
застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде

1984

РЕШЕНИЕ № 530
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ,
доклад от кмета на община Елин Пелин с вх.
№ ОА-6458 от 11.01.2013 г. по преписка вх. № УТ220-1495 от 2012 г. от Румен Каменов Лятов и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПРЗ „За жилищно строителство“ (ниско
застрояване) на имот № 000125, местност Могила – П в землището на с. Мусачево, ЕКАТТЕ
49388, община Елин Пелин, Софийска област, с
който се създава задънена улица с ос.т. 9 – 9а – 9б
(последните две в имот № 000209) и се образуват
УПИ от І-125 до VІІ-125 и УПИ VІІІ – За трафопост в нов кв. 8а по плана на с. Мусачево, община Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: устройствена зона – Жм, височина
на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 60%; Кинт – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40%; начин на застрояване – свободно;
б) ПП за електроснабдяване на имот № 000125
(кабелна линия 20 kV през имот №000209), всички
имоти в землището на с. Мусачево, община Елин
Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

1985

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 532
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-6480 от
14.01.2013 г. по преписка вх. № УТ2-20-1366 от
2010 г. от „Бюкор“ – ЕООД, и след становище на
ПК „Устройство на територията, строителство,
екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за локален път върху
имоти № 000162, 000167 и 000155 и част от имот
№ 101013 и пътни връзки с път І-6 от републиканската пътна мрежа за обслужване на ПИ
№ 101004, всички имоти в землището на с. Мусачево, община Елин Пелин, Софийска област.
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2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

1986

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 533
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ,
доклад от кмета на община Елин Пелин с вх.
№ ОА-5890-(1) от 14.01.2013 г. по преписка вх.
№ УТ2-20-1480 от 2012 г. от „Шори 2000“ – ЕООД,
и след становище на ПК „Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско
стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин,
реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За вилно застрояване“ на имот № 020050,
местност Бежовица в землището на гр. Елин
Пелин, ЕК АТТЕ 27303, община Елин Пелин,
Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 7 м; плътност на застрояване – до 40%; Кинт – до 0,8; минимална озеленена
площ – 50%; начин на застрояване – свободно;
б) ПП за електроснабдяване (кабелна линия
през имоти № 000410 и 000470 съгласно графичната част и регистъра на имотите към ПП) за
захранване на обект „Вилно застрояване“ в имот
№ 020050, всички имоти в землището на гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, Софийска област;
в) ПП за водопроводно отклонение (съгласно
графичната част и регистъра на имотите към ПП
трасето преминава през имоти № 000076 и 000470)
за захранване на обект „Вилно застрояване“ в
имот № 020050, всички имоти в землището на
гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска
област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

1987

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 540
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ,
доклад от кмета на община Елин Пелин с вх.
№ ОА-4334-(28) от 14.01.2013 г. по преписка вх.
№ УТ2-20-1118(22) от 2012 г. от „Интерскай“ – АД,
и след становище на ПК „Устройство на терито-

ВЕСТНИК
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рията, строителство, екология, селско и горско
стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин,
реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ за обект: „Удължаване на летателна писта за излитане и кацане
на летище с. Лесново“, представляваща части
от имоти № 000682 (проектен имот №000681),
072054 (проектен имот № 072056), 000408 (проектен имот № 000417), 000412 (проектен имот
№ 000422) и 000199 (проектен имот № 000419),
местност Русоляко – Домухчията в землището на
с. Лесново, ЕКАТТЕ 43445, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

1988

Председател:
Г. Костов

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1
от 29 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – местен
път, свързващ улична отсечка с идентификатор
77044.501.9504 (улица в регулационния план на
с. Хаджи Димитър) и имот с идентификатор
77044.14.50 (собственост на „НЕК“ – ЕАД) по
КККР на с. Хаджи Димитър, по следното трасе:
имоти с идентификатори 77044.15.85 и 77044.10.120,
землище с. Хаджи Димитър, община Каварна,
област Добрич.

1816

Председател:
Ив. Кьосев

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 25
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
във връзка с докладна записка с вх. № 9424-197
от 18.01.2013 г. от кмета на община „Родопи“
и със заявление № 9424-197 от 15.11.2012 г. от
„Нило България“ – ЕООД, с управител Сантяго
Марко Ескрибано, чрез пълномощника си Весела Пенчева Абдуладзе за изграждане на обект:
„Комплексно жилищно строителство“ на „Нило
България“ – ЕООД, в землището на с. Ягодово,
местност Лаута (Ракелица), Общинският съвет
„Родопи“, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за обект: „Извънплощадкова канализация от УПИ 020104/02098,
местност Лаута (Ракелица) в землището на с.
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Ягодово, община „Родопи“, до съществуващ
градски колектор Б4400/2750 за ПСОВ Пловдив,
землище на Пловдив, община Пловдив, за частта
му в землището на с. Ягодово.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

1861

Председател:
Г. Ташев

ОБЩИНА РАКИТОВО
ЗАПОВЕД № РД-25-136
от 14 февруари 2013 г.
Издадена е Заповед № РД-25-1388 от 5.11.2012 г.
(ДВ, бр. 90 от 2012 г.) на основание чл. 25, ал. 1,
2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС за отчуждаване на
поземлен имот с идентификатор 62004.1.3 по КК на
гр. Ракитово, местност Еленско краище, землище
гр. Ракитово, с площ 2,173 дка, попадащ в УПИ
І-3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен
устройствен план, предвиждащ изграждане на
обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, част от обект: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи: ПИ 62004.1.1, ПИ
62004.1.6, ПИ 62004.1.2, като в същата е посочено:
„Собственик: неустановен“.
След представени допълнително документи:
Решение № В996Р от 10.05.1996 г. на ПК – Ракитово, установяващо правото на собственост на
наследниците на Петър Тосков Мавров, и удостоверение за наследници № 665 от 7.02.2013 г.
изменям Заповед № РД-25-1388 от 5.11.2012 г.,
както следва:
1. Вместо „Собственик: неустановен“ да се
чете „Собственик: наследници на Петър Тосков
Мавров, а именно: Гина Георгиева Чаушева, Васил
Николов Чаушев, Георги Николов Чаушев, Мария Николова Гидимаркова, Цветанка Николова
Китова, Йорданка Кирилова Петакова, Мариана
Иванова Аршинкова, Катя Иванова Петакова,
Катерина Василева Водева, Георги Димитров
Мавров, Йорданка Димитрова Събева, Васил
Димитров Мавров, Илия Димитров Мавров,
Цветанка Георгиева Шулева, Георги Николов
Гончев, Петър Николов Гончев, Пламен Николов
Гончев, Катерина Георгиева Маврова, Йорданка
Петрова Кехайова, Цветанка Петрова Стоименова,
Петър Василев Мавров, Стоилка Спасова Маврова, Васил Георгиев Мавров, Пламен Георгиев
Мавров, Иванка Стоянова Кривулева, Георги
Димитров Кривулев, Иван Димитров Кривулев,
Ангел Димитров Табаков, Петър Димитров Табаков, Славка Димитрова Кафеджиева, Георги
Димитров Табаков, Гергана Димитрова Велчева,
Иванка Василева Хасърджиева, Цветана Тодорова
Табакова, Мариана Димитрова Чернаева, Васка
Димитрова Амуджева, Павел Василев Цопанов,
Димитър Василев Цопанов, Катерина Василева
Патинова, Марийка Василева Влахова, Петър
Йорданов Хаджиев, Славка Петкова Хаджиева,
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Севда Георгиева Хаджиева, Йорданка Георгиева
Нанова, Илия Георгиев Караджов, Мария Георгиева Караджова“.
2. Определям равностойно парично обезщетение в размер 1090 лв., както следва:
1. Гина Георгиева Чаушева – 1/84 ид.ч., размер
на обезщетението – 12,98 лв.
2. Васил Николов Чаушев – 1/84 ид.ч., размер
на обезщетението – 12,98 лв.
3. Георги Николов Чаушев – 1/84 ид.ч., размер
на обезщетението – 12,98 лв.
4. Мария Николова Гидимаркова – 1/56 ид.ч.,
размер на обезщетението – 19,46 лв.
5. Цветанка Николова Китова – 1/56 ид.ч.,
размер на обезщетението – 19,46 лв.
6. Йорданка Кирилова Петакова – 1/84 ид.ч.,
размер на обезщетението – 12,98 лв.
7. Мариана Иванова Аршинкова – 1/84 ид.ч.,
размер на обезщетението – 12,98 лв.
8. Катя Иванова Петакова – 1/84 ид.ч., размер
на обезщетението – 12,98 лв.
9. Катерина Василева Водева – 1/28 ид.ч.,
размер на обезщетението – 38,93 лв.
10. Георги Димитров Мавров – 1/112 ид.ч.,
размер на обезщетението – 9,73 лв.
11. Йорданка Димитрова Събева – 1/112 ид.ч.,
размер на обезщетението – 9,73 лв.
12. Васил Димитров Мавров – 1/112 ид.ч.,
размер на обезщетението – 9,73 лв.
13. Илия Димитров Мавров – 1/112 ид.ч.,
размер на обезщетението – 9,73 лв.
14. Цветанка Георгиева Шулева – 1/28 ид.ч.,
размер на обезщетението – 38,93 лв.
15. Георги Николов Гончев – 1/84 ид.ч., размер
на обезщетението – 12,98 лв.
16. Петър Николов Гончев – 1/84 ид.ч., размер
на обезщетението – 12,98 лв.
17. Пламен Николов Гончев – 1/84 ид.ч., размер
на обезщетението – 12,98 лв.
18. Катерина Георгиева Маврова – 1/84 ид.ч.,
размер на обезщетението – 12,98 лв.
19. Йорданка Петрова Кехайова – 1/84 ид.ч.,
размер на обезщетението – 12,98 лв.
20. Цветанка Петрова Стоименова – 1/84 ид.ч.,
размер на обезщетението – 12,98 лв.
21. Петър Василев Мавров – 1/21 ид.ч., размер
на обезщетението – 51,90 лв.
22. Стоилка Спасова Маврова – 1/63 ид.ч.,
размер на обезщетението – 17,30 лв.
23. Васил Георгиев Мавров – 1/63 ид.ч., размер
на обезщетението – 17,30 лв.
24. Пламен Георгиев Мавров – 1/63 ид.ч.,
размер на обезщетението – 17,30 лв.
25. Иванка Стоянова Кривулева – 1/63 ид.ч.,
размер на обезщетението – 17,30 лв.
26. Георги Димитров Кривулев – 1/63 ид.ч.,
размер на обезщетението – 17,30 лв.
27. Иван Димитров Кривулев – 1/63 ид.ч.,
размер на обезщетението – 17,30 лв.
28. Ангел Димитров Табаков – 1/42 ид.ч.,
размер на обезщетението – 25,95 лв.
29. Петър Димитров Табаков – 1/42 ид.ч.,
размер на обезщетението – 25,95 лв.
30. Славка Димитрова Кафеджиева – 1/42 ид.ч.,
размер на обезщетението – 25,95 лв.
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31. Георги Димитров Табаков – 1/42 ид.ч.,
размер на обезщетението – 25,95 лв.
32. Гергана Димитрова Велчева – 1/42 ид.ч.,
размер на обезщетението – 25,95 лв.
33. Иванка Василева Хасърджиева – 1/84 ид.ч.,
размер на обезщетението – 12,98 лв.
34. Цветана Тодорова Табакова – 1/252 ид.ч.,
размер на обезщетението – 4,32 лв.
35. Мариана Димитрова Чернаева – 1/252 ид.ч.,
размер на обезщетението – 4,32 лв.
36. Васка Димитрова Амуджева – 1/252 ид.ч.,
размер на обезщетението – 4,32 лв.
37. Павел Василев Цопанов – 1/28 ид.ч., размер на обезщетението – 38,93 лв.
38. Димитър Василев Цопанов – 1/28 ид.ч.,
размер на обезщетението – 38,93 лв.
39. Катерина Василева Патинова – 1/28 ид.ч.,
размер на обезщетението – 38,93 лв.
40. Марийка Василева Влахова – 1/28 ид.ч.,
размер на обезщетението – 38,93 лв.
41. Петър Йорданов Хаджиев – 1/14 ид.ч.,
размер на обезщетението – 77,86 лв.
42. Славка Петкова Хаджиева – 1/42 ид.ч.,
размер на обезщетението – 25,95 лв.
43. Севда Георгиева Хаджиева – 1/42 ид.ч.,
размер на обезщетението – 25,95 лв.
44. Йорданка Георгиева Нанова – 1/42 ид.ч.,
размер на обезщетението – 25,95 лв.
45. Илия Георгиев Караджов – 1/14 ид.ч., размер на обезщетението – 77,86 лв.
46. Мария Георгиева Караджова – 1/14 ид.ч.,
размер на обезщетението – 77,86 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се изплати от обезщетението, което е внесено по сметка на Община Ракитово IBAN:
BG75STSA93003308568248, BIC: STSABGSF в банка
„ДСК“ – АД, клон Ракитово.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-25-1388 от 5.11.2012 г., която в останалата
си част не се променя.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.

1858

Кмет:
Л. Петков

ЗАПОВЕД № РД-25-137
от 14 февруари 2013 г.
Издадена е Заповед № РД-25-1379 от 5.11.2012 г.
(ДВ, бр. 90 от 2012 г.) на основание чл. 25, ал. 1,
2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС за отчуждаване
на поземлен имот с идентификатор 62004.1.13 по
КК на гр. Ракитово, местност Еленско краище,
землище гр. Ракитово, с площ 1,045 дка, попадащ
в У ПИ І-3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно
подробен устройствен план, одобрен със Заповед
№ ТУ-201 от 14.09.2012 г. на областния управител
на област Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, част от обект: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион
Пазарджик“, при съседи: ПИ 62004.1.11, ПИ
62004.1.14, ПИ 62004.1.75, ПИ 62004.1.2, като в
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същата е посочено: „Собственик: Ганка Спасова Караджова и наследници на Георги Тосков
Кривулев“.
Ганка Спасова Карад жова със заявление
вх. № 94-ОГ-9 от 12.02.2013 г. е представила документи за собственост, установяващи правото є на
собственост върху целия имот, както следва: с нот.
акт № 181/1998 г. за 1/15 ид.ч. по наследство от
Георги Тосков Кривулев и с нот. акт № 176/2010 г.
за 14/15 ид.ч., придобити по давност.
Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 2
АПК допускам поправка на явна фактическа
грешка в Заповед № РД-25-1379 от 5.11.2012 г.,
както следва:
1. Вместо „Собственик: Ганка Спасова Караджова и наследници на Георги Тосков Кривулев“ да
се чете „Собственик: Ганка Спасова Караджова“.
2. Определям равностойно парично обезщетение за Ганка Спасова Караджова в размер 520 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се изплати от обезщетението, което е внесено по сметка на Община Ракитово IBAN:
BG75STSA93003308568248, BIC: STSABGSF в банка
„ДСК“ – АД, клон Ракитово.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-25-1379 от 5.11.2012 г., която в останалата
си част не се променя.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.

1859

Кмет:
Л. Петков

ЗАПОВЕД № РД-25-138
от 14 февруари 2013 г.
Издадена е Заповед № РД-25-1387 от 5.11.2012 г.
(ДВ, бр. 90 от 2012 г.) на основание чл. 25, ал. 1,
2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС за отчуждаване
на поземлен имот с идентификатор 62004.1.4 по
КК на гр. Ракитово, местност Мрамор, землище
гр. Ракитово, с площ 1,678 дка, попадащ в УПИ
І-3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен
устройствен план, одобрен със Заповед № ТУ-201
от 14.09.2012 г. на областния управител на област
Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект от
първостепенно значение – публична общинска
собственост, част от обект: „Регионална система
за управление на отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи: ПИ 62004.1.8, ПИ 62004.1.7,
ПИ 62004.1.15, ПИ 62004.1.9, ПИ 62004.1.2.
След допълнително представено удостоверение
за наследници № 626 от 5.02.2013 г. на Величка
Илиева Ласкова изменям Заповед № РД-25-1387
от 5.11.2012 г., както следва:
1. Вместо „наследници Величка Илиева
Ласкова“ да се чете „Лалка Николова Димова,
Величка Борисова Ласкова, Райна Борисова
Ласкова, Стоянка Борисова Ласкова“.
2. В частта относно паричното обезщетение
вместо: „наследници Величка Илиева Ласкова – 3/9 ид.ч., размер на обезщетението – 280 лв.“,
да се чете:
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„Лалка Николова Димова – 1/6 ид.ч., размер
на обезщетението – 140 лв.
Величка Борисова Ласкова – 1/18 ид.ч., размер
на обезщетението – 46,67 лв.
Райна Борисова Ласкова – 1/18 ид.ч., размер
на обезщетението – 46,67 лв.
Стоянка Борисова Ласкова – 1/18 ид.ч., размер
на обезщетението – 46,66 лв.“
Паричното обезщетение на собствениците
да се изплати от обезщетението, което е внесено по сметка на Община Ракитово IBAN:
BG75STSA93003308568248, BIC: STSABGSF в банка
„ДСК“ – АД, клон Ракитово.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-25-1387 от 5.11.2012 г., която в останалата
си част не се променя.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.
Кмет:
Л. Петков

1860

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 402
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по заявление с вх. № 94-З-842
от 15.10.2012 г. до Община Свищов от Парашкев
Веселинов Велев, Свищов, във връзка със Заповед
№ 1430-РД-01-03 от 12.10.2012 г. на зам.-кмета на
община Свищов с мотивирано предписание за
(ПУП) – специализирана план-схема и ПП по
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и Решение № 4 от протокол № 9 от 7.12.2012 г. на ОЕСУТ при Община
Свищов и във връзка с предложение с вх. № 958
от 16.01.2013 г. от кмета на община Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план-схема в регулационните граници
на гр. Свищов и парцеларен план (ПП) съгласно
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за водопроводно отклонение, захранващо ПИ 65766.421.1 по КК и КР на
землището на гр. Свищов, с трасе, преминаващо през поземлен имот (ПИ) с идентификатор
65766.701.9533 (ул. Щабс Капитан Фок) и (ПИ)
65766.22.3, общинска собственост, по КК и КР
на землището на гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766.
Прокарването на трасето да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 4 и чл. 210 ЗУТ и за сметка на възложителя Парашкев Веселинов Велев.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.

1924

Председател:
Св. Георгиева

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 603
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация на улици, на поземлени
имоти за обществени мероприятия и устройствени
зони на местност Кироолу, селищно образувание
Кироолу, землище Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
За председател:
М. Григорова
1776

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 389
от 8 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ и положително становище на
РДГ – Бургас, за учреден безсрочен сервитут
на основание чл. 62, ал. 3, т. 3 ЗГ Общинският
съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените
места за обект: „Кабелно захранване 20 kV за
пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ
№ 67800.1.267, землище гр. Созопол“, с трасе и сервитути в обхват на поземлени имоти № 67800.35.57,
67800.1.260, № 67800.1.104, № 67800.1.45, 67800.1.265,
№ 6780 0.1.43, № 6780 0.1.155, № 6780 0.1.157 и
№ 67800.1.267, землище гр. Созопол.
ПСОВ – Созопол, е обявен с Решение № 1067
от протокол № 48 от 23.12.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол, за обект от първостепенно
значение за Община Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
1900

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 336
от 1 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59 и чл. 112, ал. 2,
т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми и парцеларен план за
електрозахранване и водоснабдяване за поземлени имоти № 77195.375.305 и № 77195.375.306, м.
Халилово, гр. Хасково.
За поземлен имот № 77195.375.305 се определя
застрояване за „обществено обслужване и складови дейности“, а за поземлен имот № 77195.375.306
се определя застрояване за „складови дейности“
при следните показатели на застрояване:
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– височина до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до
80%;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 20%;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Иванов
1866
РЕШЕНИЕ № 337
от 1 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за електрификация за изграждане на
кабелна линия средно напрежение от СРС 135 на
извод „Криво поле“ до СРС 80 на извод „Корен“
с местонахождение с. Малево и землище на с.
Малево, община Хасково, изготвена на основание
чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ.
Разположението на мрежите и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Иванов

ВЕСТНИК

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 318
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1 и чл. 62, ал. 9
ЗУТ, Решение № І на общинския експертен съвет,
взето с протокол № 1 от 10.01.2013 г., Общинският
съвет – с. Лесичово, реши:
Приема ПУП – ПР на УПИ ІХ – за озеленяване, в кв. 40 по плана на с. Церово, като отпадне
отреждането на УПИ ІХ – за озеленяване, и
същият да се отреди за парк.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Лесичово до Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Пунтев
1742
РЕШЕНИЕ № 319
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1 ЗУТ, Решение № ІІ на общинския експертен съвет, взето
с протокол № 1 от 10.01.2013 г., Общинският
съвет – с. Лесичово, реши:
Приема ПУП – ПР на с. Калугерово, като за
сметка на УПИ І – читалище и озеленяване, в
кв. 49 се образуват нови УПИ І – читалище, и
УПИ ХІV – озеленяване.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Лесичово до Административния
съд – Пазарджик.

1867

Председател:
К. Пунтев

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1/10
от 30 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 1 от 7.01.2013 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на подземен
електропровод 20 kV, свързващ отделните ветрогенератори от ВЕП „Норекс Добрин“ в землището
на с. Добрин, община Крушари, област Добрич.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
1901
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ОБЩИНА С. САТОВЧА,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 259
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 42, решение № 1
от 12.12.2012 г. на ОЕСУТ при Община Сатовча
Общинският съвет – с. Сатовча, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за външно ел. захранване на поземлен имот
№ 050048 по КВС на землището на с. Сатовча,
ЕК АТТЕ 65440, местността Тозлуолан, община
Сатовча, преминаващо през имот № 050010 по
КВС на землището на с. Сатовча, с възложител „Екобиопилети“ – ЕООД, София, съгласно
приложен проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – с. Сатовча, до
Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ив. Моллов
1862
РЕШЕНИЕ № 260
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 42, решение 2
от 12.12.2012 г. на ОЕСУТ при Община Сатовча
Общинският съвет – с. Сатовча, реши:
Не одобрява проект за ПУП – ПП за външен
водопровод за захранване с питейна вода на
поземлен имот пл. № 050048 в м. Тозлуолан, землище на с. Сатовча, ЕКАТТЕ 65440, местността
Тозлуолан, община Сатовча, преминаващо през
имот № 050386 по КВС на землището на с. Сатовча, с възложител „Екобиопилети“ – ЕООД,
София, съгласно приложен проект.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – с. Сатовча, до
Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ив. Моллов
1863
РЕШЕНИЕ № 261
от 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 2, решение № 2
от 16.01.2013 г. на ОЕСУТ при Община Сатовча
Общинският съвет – с. Сатовча, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ (план застрояване)
на имот № 027069 в м. Папалев дол, землище с.
Слащен, за жилищно строителство, собственост
на Вадим Мехмедов Имамов и Исмаил Раифов
Имамов.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – с. Сатовча, до
Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ив. Моллов
1864
95. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
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СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район
на Окръжния съд – Бургас, и Административния
съд – Бургас, към Апелативния съд – Бургас, за
2013 г.
1. Клас „Криминалистически експертизи“
Стоян Иванов Желев – образование – висше,
специалност – право, квалификация – юрист, експерт-криминалист.
Христо Борисов Дрянков – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Щерю Костадинов Николов – образование –
висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
Страхил Гаврилов Младенов – образование –
висше, специалност – далекосъобщителна техника,
квалификация – електроинженер, свидетелство за
всички видове криминалистически производства.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо
изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.
Христо Димитров Сариев – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог; графически експертизи на почерк и подписи; графолог,
балистика.
Калин Желязков Георгиев – образование – полувисше, специално, среден техник по слабите
токове, свидетелство за всички видове криминалистически експертизи, графолог.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Васил Димитров Йовков – специалност: стоматолог.
Димитър Василев Йовков – специалност: акушер-гинеколог.
Галина Милева, Косьо Янков – съдебни лекари.
Параско Георгиев Парасков – образование –
висше, медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев – образование –
висше, специалност – биохимия и микробиология,
квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик,
диплома за кандидат на биологичните науки.
Борис Петров Шахов – образование – висше,
специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на
човек, при която се налага използване на ДНК
(генетичен) анализ.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Лорис Бердж Сайян – управител на ОДПЗС –
съдебно-психиатрични експертизи.
Веселин Динчев Палазов – ОДПЗС , началникотделение.
Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор.
Анелия Дянкова Стоева – ОДПЗС, ординатор.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, началникотделение.
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Галена Петкова Вълчкова – образование – висше,
специалност – медицина, квалификация – лекар,
свидетелство за призната специалност – специалист
по психиатрия, месторабота – ОДПЗС – Бургас,
длъжност – психиатър – ординатор, удостоверение
за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психиатрия.
Соня Тодорова Нейчева – ОДПЗС.
Андрей Стоянов Стоянов – образование –
висше – медицина, специалност – психиатрия,
правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, месторабота
ОДПЗС „Проф. д-р Ив. Темков“ – ЕООД, Бургас,
длъжност – началник-отделение, удостоверение за
квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.
Надя Кирова Желязкова – ОДПЗС, ординатор.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС,
началник-отделение.
Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, началникотделение.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ОДПЗС,
ординатор.
Петя Тодорова Ганчева – ОДПЗС, ординатор.
Владимир Янакиев Грънчаров – ОДПЗС, ординатор.
Георги Михайлов Гребенаров – ОДПЗС, ординатор.
Розалина Георгиева Макелова – ОДПЗС, ординатор.
Величка Бъчварова – специалност – психолог.
Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, специализация – клинична и
консултативна психология, свидетелство за призната
специалност, степен – магистър, специалист по
клинична психология.
Кета Русева Апостолова – образование – висше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, образование – висше,
специалност – предучилищна педагогика, квалификация – детски учител, специализация – изобразително и конструктивно творчество, удостоверение
за дългосрочен тематичен курс – Транзакционен
анализ ІІ модул.
Здравка Велизарова Тодорова – образование –
висше, степен магистър, специалност: приложна
психология, професионална квалификация – психолог.
Ивелина Йовчева Томова – образование –
висше, специалност – психология, квалификация – магистър по психология.
Росица Янева Янева – образование – висше,
специалност – педагогика и предучилищна психология; преподавател и организатор – методист
предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в
училищна възраст, превенция на насилието над
деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо
консултиране, консултиране при психотравмени
събития, консултиране при поведенчески проблеми,
социална психология и психология на общуването.
Галина Христова Петкова – образование – вис
ше, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог, висше обра-
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зование, специалност – маркетинг и мениджмънт,
професионална квалификация – икономист.
Росица Станкова Казакова – образование –
висше, специалност психология, професионална
квалификация – психолог, учител – логопед.
Даниела Йорданова Бинева – образование –
висше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, специалност – социална
педагогика, професионална квалификация – социален педагог.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация
по клинична и консултативна психология, учител
по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образованието
и културата, удостоверение за професионална
квалификация – професия сътрудник социални
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Петя Новакова Няголова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация
със специалност – икономика, управление на
промишлено производство, квалификация – организатор на производството в промишлеността,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Тодор Димитров Ангелов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, сертификат за
експерт по финансово-икономически и счетоводни проблеми, сертификат – експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи,
сертификат по МСС, удостоверение за подготовка
на оператори на системи.
Мариана Димова Ангелова – образование –
висше, специалност – маркетинг и планиране,
квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти,
регистрирана в КНОБ по Закона за независимите
оценители; квалификации – право, икономическа
педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт – оценител на благородни метали,
бижута и скъпоценни камъни.
Генко Иванов Генов – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Иванова Николова – образование – висше, специалност – международни икономически
отношения, квалификация – икономист-международник, диплома за средно образование – ЕСПУ
с преподаване на английски език.
Наталия Георгиева Карчева – образование – вис
ше, специалност – икономика на труда и социал
ното дело, квалификация – икономист по труда,
профил „Социално дело“ – педагогически профил,
специализация – пенсионно осигуряване, икономист
по труда, квалификация – специалист по социално
осигуряване и пенсионно осигуряване.
Рилко Горанов Горанов – образование – висше,
специалност – икономика на промишлеността,
квалификация – икономист, лиценз за оценка на
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машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост,
транспорта и хранително-вкусовата промишленост,
оценител на транспортни средства – леки и товарни
автомобили, движимо имущество, движими активи, оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8
ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, вещо лице към Агенцията по
вписванията.
Станка Демирева Андонова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Тонка Жекова Джалева – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Пенчев Стефанов – образование – висше,
специалност – ОПОИИ, квалификация организатор – икономист, сертификат – експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – международни
икономически отношения, квалификация – икономист-международник, сертификат за експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи, сертификат за
експерт-оценител на инвестиционен проект.
Ани Иванова Бъчварова – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управление на промишленото производство, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство.
Стефан Христов Корадов – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители в
България за оценка на търговски предприятия и
вземания.
Вечислав Христов Чанков – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи,
експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител, диплома
за дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран
одитор.
Събина Василева Арабаджиева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, свидетелство за
професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Никола Димитров Жеков – образование – висше, специалност – икономика и организация на селското стопанство, квалификация – агроикономист.
Еленка Василева Вълканова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
стопанско управление, професионална квалифика-
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ция – икономист, специализация – международно
управление.
Пепа Георгиева Пашова – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство и финансово-контролна дейност, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Росица Петрова Печуркова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
одитор.
Георги Петров Дочев – образование – висше,
образование – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Иванка Костадинова Голева – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, вписана в
списъка като вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ,
следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти, сертификат за оценител на
земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Лилия Станкова Плачкова – образование – висше, специалност – икономика и управление на
търговията – БАТО, квалификация – дипломиран
икономист по търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, оценител на земеделски
земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат от Камарата
на независимите оценители в България за оценка
на недвижими имоти.
Митко Русев Митев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист-организатор
на промишленото производство, следдипломна
квалификация – мениджмънт и стопански бизнес,
икономист – организация на производството, машинен инженер, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за експерт-оценител на инвестиционен
проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология,
проблеми и аспекти, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за вътрешни одитори, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата на
селското стопанство и транспорта.
Дора Иванова Гарелова – образование – висше,
специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническо снабдяване, свидетелство за специализация – ИОУ на образованието,
синдик, лиценз за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти.
Жечко Пенчев Костенски – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролна дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат по МСС.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше,
специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по МТС, професионална квалификация – счетоводен експерт, сертификат по МСС.
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Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висше, специалност – икономика на строителството, квалификация – икономист по строителство,
сертификат – съдебно-счетоводен експерт – вещо
лице, сертификат – МСС.
Гергана Господинова Балева – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител, квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо
лице.
Мария Христова Стойкова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специалност – публична администрация, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводен експерт по
финанси и счетоводство, сертификат за експертоценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, сертификат МСС.
Надя Янчева Узунова – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мария Димитрова Дошева – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
международни счетоводни стандарти.
Руска Николова Димитрова – образование –
висше, специалност – финанси, международни
икономически отношения, професионална квалификация – икономист, месторабота – ОЦСЗУ,
длъжност – икономист, финансов контрольор,
специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат за експертоценител на инвестиционен проект, сертификат за
експерт по съдебно-счетоводни и данъчни експертизи, удостоверение за завършен курс по вътрешен
и външен контрол на бюджетните средства.
Татяна Павлова Кънчева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност
социални дейности, вписана в списъка на вещите
лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за оценител
на недвижими имоти, сертификат за оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Дафин Михалев Терзиев – образование – висше,
специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег, сертификат
за оценител на земеделски земи, вещо лице по
чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Светла Динева Генова – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика, квалификация – математик, специализация – изследване
на операциите, счетоводство, анализ и контрол на
търговската дейност, длъжност – старши учител,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Стамен Димитров Стамов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител, лиценз
за оценка на недвижими имоти, сертификат за
съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Иван Велинов Скарлатов – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител,
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специализация – организация на отчетността в търговските дружества, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Златка Иванова Григорова – образование –
висш е, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и управление на селското
стопанство, квалификация – агроикономист, пре
квалификация – педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, вещо
лице по чл. 19а, ал.8 ЗСПЗЗ, професионална квалификация – управление на проекти, подготовка,
разработка и управление на проекти, финансирани
от Европейския съюз, удостоверение – сертификат
за обучение на инспектори по качество на дейността на регистрираните одитори, професионална
квалификация – магистър по стопанско управление – „Управление на евпропейските проекти“.
Стефка Генова Иванова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишленост, удостоверение за съдебен експерт,
сертификат за експерт по финансово-икономически
и счетоводни проблеми.
Таня Димитрова Станева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, маркетинг,
професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценителска правоспособност
за оценка на машини и съоръжения.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, допълнителни квалификации – експерт-счетоводител,
банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, сертификат за оценка на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи,
сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Секретно“.
Банко Димитров Димитров – образование –
висше, специалност – статистика и иконометрия,
квалификация: икономист-статистик, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, оценител на
инвестиционни проекти.
Любимка Петрова Вълкова – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Димитър Пенчев Сребков – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – икономика
на индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика.
Жейна Драгомирова Жекова – образование –
висше, специалност: икономика и управление на
индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономист-счетоводител.
Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансови предприятия,
квалификация – икономист-счетоводител, специализация – счетоводен мениджмънт в търговските
дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Жельо Иванов Ненчев – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – между-
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народен туризъм, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт към
МППИ – 1999 г. – 2003 г.
Милица Янчева Пилашева – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – икономика и
управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство,
финанси и контрол, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи, подобренията върху
тях и трайните насаждения.
Милена Живкова Кънева – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия,
сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.
Божидар Цветанов Павлов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, квалификация – публична администрация и европейска
интеграция.
Иван Тодоров Кукуринков – образование – висше, специалност – управление и икономика на
аграрнопромишлено производство, квалификация – икономист по аграрнопромишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Петьо Стоянов Димитров – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – мениджър в туризма,
лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Наню Василев Нинов – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоковед, лиценз – оценка на недвижими имоти, оценка
на машини и съоръжения.
Христо Цончев Цончев – образование – висше,
специалност – икономика, организация и управление на селското стопанство, квалификация – аграрикономист, следдипломна квалификация – специалист по социално осигуряване.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни експертизи.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Васил Иванов Караманов – образование – вис
ше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, достъп
до ниво на класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Анелия Георгиева Узунова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на строителството, квалификация – икономист по
строителството, специалност – финанси, квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – корабен агент и спедитор.
Николинка Василева Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролна дейност.
Скева Марчева Ванева-Патаринска – образование – висше, специалност – счетоводство и

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

контрол, квалификация – магистър по икономика,
следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Кирилка Иванова Иванова – образование – вис
ше, специалност – икономика на промишлеността,
квалификация – икономист по промишлеността и
материално-техническо снабдяване, допълнителна
квалификация – вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Виктория Стоянова Петкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител.
Детелина Димитрова Павлова – образование –
висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за завършен
курс „Европейските фондове – как да използваме
възможностите, които ЕС предоставя на българския бизнес“.
Розалина Стоянова Лазарова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тонка Александрова Йотова – образование – вис
ше, специалност – икономика на промишлеността,
квалификация – икономист по промишлеността,
квалификация – мениджмънт на фирма, лиценз за
оценител на недвижими имоти, сертификат – МСС.
Ненко Марчев Марков – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Калинка Стоянова Новакова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика, квалификация – съдебен експерт, сертификат за експертоценител на ДМА и оборотни средства, сертификат
за вътрешен одитор на интегрирани системи за
управление, сертификат по МСС.
Людмила Йовчева Кудева – образование –
висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.
Йонка Борисова Колева – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Мария Петкова Димитрова – образование – вис
ше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.
Живка Иванова Жечева – образование – висше,
специалност – ОПУП, квалификация – икономист
по промишлеността.
Стойчо Георгиев Иванов – образование – висше,
специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор,
допълнителна квалификация – курс МСС, НСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – висше,
специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация – МСС.
Гинка Стоянова Радуйчева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика.
Златина Йорданова Вънчева – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на промишлеността, квалификация – икономист,
организатор на промишленото производство, средно
образование, специалност – администратор-информатор, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, професионална
квалификация – специалност – педагогика, професионална квалификация – учител.
Анка Кръстева Желязкова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, счетоводство
и контрол в нефинансови предприятия.
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Красимир Димитров Атанасов – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист-счетоводител, сертификат – МСС.
Мария Петкова Димитрова – образование – вис
ше, специалност – електронна техника, специализация – електронно ядрено и медицинско уредостроене, образование – висше, специалност – маркетинг,
квалификация – магистър по икономика.
Красимир Стоянов Димитров – образование –
висше, специалност – подвижен железопътен
транспорт, квалификация – машинен инженер,
специализация – вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика, специалност – инженер-специалист.
Керка Янкова Тотева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, образование – висше, специалност – животновъдство,
квалификация – инженер по животновъдство.
Здравко Иванов Мавров – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, придобита правоспособност като
борсов посредник (брокер).
Севдалина Григорова Тодорова – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Методи Йорданов Лаков – образование – висше,
специалност – управление и планиране народно
стопанство, квалификация – икономист-плановик,
синтетик.
Ирина Димитрова Стоянова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
финанси, квалификация – магистър по икономика,
следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Катя Дончева Василева – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат – експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Таня Андонова Неделчева – образование –
висше, специалност – управление и икономика
на АПП, квалификация – икономист по АПП,
допълнителна квалификация – оценител на цели
предприятия и земеделски земи.
Весела Неделчева Щерева – образование – вис
ше, специалност – международни икономически
отношения.
Любка Ангелова Иванова – образование – вис
ше, специалност – икономическа информатика,
квалификация – икономист по социално-икономическа информация.
Иван Здравков Янев – образование – висше,
специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Гергана Жекова Божилова – образование –
висше, специалност – финанси, банково дело,
професионална квалификация – икономист.
Владислав Димитров Михалев – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – икономист.
Мария Стоянова Стайкова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична адми-
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нистрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление,
свидетелство за специализация и правоспособност – специалност банков контрол, сертификат
за квалификация – съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, сертификат за
квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Надежда Георгиева Николова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – икономист по счетоводна и
финансова контролна дейност и квалификация
учител, специалност – делови отношения, квалификация – посредник при делови контакти.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Диана Манолова Терзиева – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – вътрешен финансов контрол, специализация по европейска административна практика, организация на административната дейност
и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Диян Петров Щерев – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията.
Ваня Георгиева Петрова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
Ивелина Йорданова Попова – образование –
висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономист-организатор
на промишленото производство, квалификация по
счетоводство, финанси и контрол.
Еленка Илиева Маринова – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Диана Генчева Бимбелова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол,
квалификация – магистър по икономика.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше,
специалност – технология и управление на транспорта, магистър инженер, квалификация – експерт
по финансово-икономически проблеми, експертиза
на недвижими имоти и земеделски земи, оценки
и продажби, автотехническа експертиза.
Гергана Иванова Славова – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол – икономист по счетоводната и финансово-контролна
дейност, квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
Антония Димитрова Борисова – образование –
висше, специалност – счетоводство и контрол – магистър по икономика, квалификация – магистърагроном.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – висше,
инженер икономист по индустриален мениджмънт,
квалификация – счетоводство и контрол.
Павлина Георгиева Петрова – образование –
висше, специалност – магистър по икономика и
финанси, магистър по счетоводство и контрол,
квалификация – бакалавър по стопанско управление, бизнескомуникации на английски език,
съдебно-счетоводни експертизи, достъп до ниво
класифицирана информация „Строго секретно“.
Вергиния Живкова Калчева – образование –
висше, специалност – икономист-счетоводител по
счетоводна отчетност.
Даниела Кирчева Димова-Кожухарова – образование – висше, магистър по икономика – счетоводство и контрол.

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

Бърза Костадинова Кехайова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, длъжност – ръководител проект и
инвестиционен контрол, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор,
вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол
за сгради, квалификация – счетоводство на малко
и средно предприятие, експерт по инвеститорски
контрол, специалист по актуване на СМР.
Теменужка Янкова Стефанова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Красимир Тенев Тенев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на транспорта, квалификация – икономист по транспорта.
Милена Григорова Димитрова – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
квалификация – икономист.
Иван Стоянов Иванов – образование – средно
специално, специалност – икономика, планиране,
отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална
квалификация съдебен експерт, финансово-ценови
проблеми.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование –
висше, специалност – счетовдство и контрол, професионална квалификация – икономист.
Милена Цвяткова Костова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Георги Димитров Димитров – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на промишлеността, квалификация – икономисторганизатор в промишлеността.
Александър Михаилов Агов – образование –
висше, специалност – международнa икономика,
професионална квалификация – магистър по
икономика.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за подготовка, разработка
и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Ангел Кънчев Ангелов – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за
професионална квалификация – първоначално
обучение по защита на класифицираната информация, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти.
Ваня Георгиева Петрова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишлеността, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Велика Иванова Казакова – образование – вис
ше, специалност – стопански и финансов контрол,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.
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Маргарита Йорданова Вангелова – образование – висше, специалност – икономика на
промишлеността, квалификация – икономист
по промишлеността, специалност – материално
техническо снабдяване, удостоверение за професионално обучение, професия – финансист, специалност – банково дело.
Мара Стоянова Георгиева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Розалина Петрова Милева – образование –
висше, специалност – финанси, професионална
квалификация – икономист.
Капка Тодорова Шивачева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната
и финансово-контролна дейност, сертификат по
МСС.
Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат МСС.
Галина Асенова Костадинова – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист – счетоводител педагогически профил.
Красимир Димов Грозев – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт към МППЕ,
сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при
изготвянето на съдебните експертизи, трансферно
ценообразуване, методи при изготвяне на съдебните
експертизи, сертификат за оценка на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Елена Иванова Мандиева – образование – вис
ше, специалност – финанси, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за
професионална квалификация – международни
икономически отношения и митническа политика.
Веселина Тодорова Гроздева – образование –
висше, специалност – икономика и управление на
търговията, квалификация – дипломиран икономист
по търговията, свидетелство за специализация и
правоспособност – счетоводство на предприятието.
Славка Георгиева Мечева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Мариана Анастасова Добрева – образование –
висше, специалност – индустриален мениджмънт,
професионална квалификация – инженер-икономист, удостоверение за квалификационен курс – обучение по трудово право, сертификат – законосъобразно прекратяване на трудовите договори и
защита интересите на работодателя при уволнение.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Васил Атилов Ряпов – образование – висше,
специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен
инженер-електромеханик, средно образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – среден техник по строителство и архитектура,
диплома за кандидат на техническите науки.
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Веселин Борисов Гяуров – образование – вис
ше, специалност – пътно строителство и пътен
транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплом за средно образование,
специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата,
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от завършен курс
по организация и безопасност на движението по
пътищата.
Бердж Никохос Топузян – образование – висше,
специалност – експлоатация на автомобилния
транспорт, квалификация – машинен инженер,
лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение за
автотехническа експертиза, съдебни инженернотехнически експертизи, удостоверение от Центъра
за усъвършенстване на ръководни кадри по международен туризъм – Бургас, за положен изпит
по английски и руски език, член на Камарата на
независимите оценители.
Иван Тодоров Иванов – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, професионална
квалификация – автотехническа експертиза.
Атанас Драгнев Дончев – образование – висше,
специалност – подвижен железопътен състав, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител
на машини и съоръжения в сферата на транспорта
и строителството, сертификат за оценител на машини и съоръжения, член на Съюза на независимите
автотехнически експерти в България.
Тодор Георгиев Илиев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, свидетелство за
учителска правоспособност, специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна квалификация – учител – специалист по студена обработка и
клас квалификация по организация и управление
на образованието.
Живомир Георгиев Стефанов – образование –
висше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше,
специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер,
квалификация – компютърна, комуникационна,
електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника,
квалификация – съдебни инженерно-технически
експертизи и съдебна компютърно-техническа
експертиза, медицинска апаратура.
Николай Цвятков Чакъров – образование – висше, специалност – електроенергетика, квалификация – електроинженер, свидетелство за завършен
курс цветна телевизия, сертификат за завършен
курс – компютърен оператор – Win XP, Word,
Excel Internet.
Мариана Димова Ангелова – образование – вис
ше, специалност – маркетинг и планиране, сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти,
регистрирана в КНОБ по Закона за независимите
оценители; оценител на земеделски земи, оценител на цели предприятия, финансови институции,
машини и съоръжения и други активи, сертификат
за експерт-оценител на благородни метали.
Петко купенов петков – образование – вис
ше, специалност – учител по практика ДВГ и
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преподавател-инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация, поддържане
и ремонт, квалификация – машинен техник, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник на корабни машини и механизми, свидетелство за правоспособност – корабен
механик трета степен, сертификат за автоексперт,
оценител – автотехническа експертиза, свидетелство за подготвителен курс за оцеляване на море.
Георги Георгов Георгиев – образование – вис
ше, специалност – маркшайдерство, квалификация – минен инженер-маркшайдер, свидетелство
за правоспособност от Агенцията по геодезия и
кадастър по чл. 12, т. 7 ЗКИР, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за вписване в
регистъра на правоспособни лица по кадастър към
Агенцията по геодезия и кадастър, удостоверение
за член на КИИП към секция „Геодезия, приложна геодезия и ландшафт“, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност от КИИП.
Тихомир Стефанов Рачев – образование – средно, специалност – механизация на селското стопанство, квалификация – машинен техник по
механизация на селското стопанство, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификат за съдебен експерт- оценител на оборотни
и дълготрайни активи, локомотивен машинист.
Страхил Гаврилов Младенов – образование –
висше, специалност – далекосъобщителна техника,
квалификация – електроинженер, свидетелство за
всички видове криминалистически производства.
Богомил Тодоров Рангелов – образование – вис
ше, специалност – танкист ЗКТЧ, военна квалификация – офицер от танкови войски, гражданска
квалификация – инженер по двигатели с вътрешно
горене.
Ася георгиева Кравченко – образование –
висше, специалност – топлоенергетика и ядрена
енергетика, квалификация – машинен инженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Динко Йорданов Динев – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини, съоръжения в сферата на
машиностроителната промишленост, транспорта,
строителството и химическата и нефтопреработвателната промишленост, лиценз за оценител на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Петър Ончев Гуджев – образование – висше,
специалност – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ, квалификация – машинен
инженер.
Щилян Василев Папанчев – образование – вис
ше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
компютърен инженер.
Коста Иванов Маринчев – образование – висше,
специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Георги Желязков Гаврилов – образование –
висше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
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Митко Русев Митев – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство,
следдипломна квалификация – мениджмънт и
стопански бизнес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения,
сертификат за експерт-оценител на инвестиционен
проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология,
проблеми и аспекти, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за вътрешни одитори, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата на
селското стопанство и транспорта.
Илия Динев Кехайов – специалност – земна
артилерия, квалификация – инженер по технология
на машиностроенeто, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи.
Димитър Василев Герчев – образование – висше,
специалност – технология и механизация на строителството, квалификация – строителен инженер
по технология и механизация на строителството,
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,
удостоверение за длъжностно лице по безопасност
и здраве при работа, удостоверение за координатор
по безопасност и здраве.
Кирчо Господинов Неделчев – образование – средно, специалност – механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас,
квалификация – шлосеро-монтьор, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Богдана Димова Апостолова – образование –
висше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – инженер по транспорта, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – мениджмънт в енергетиката, удостоверение
за професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома за
кандидат на техническите науки.
Людмил Емилов Петров – образование – висше,
специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – магистър инженер, професионална квалификация – съдебно-технически
експертизи, автотехническа експертиза, двигатели
с вътрешно горене.
Жулиета Атанасова Едрева – образование –
висше, специалност – промишлена топлотехника,
квалификация – машинен инженер, пълна проектантска правоспособност, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, член на Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране.
Павел Георгиев Янев – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръко-
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водител на производствена група, поддържане на
железния път, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право
на работа със съдове под налягане.
Матвей Димитров Арабаджийски – образование – висше, специалност – автомобилни войски,
военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, свидетелство за
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт-оценител.
Христо Костов Христов – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка
на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, автомобилен и морски транспорт и
строителство.
Станислав Енев Танев – образование – висше,
специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и комуникации, специализация – аудио- и видеоелектроника.
Смела Ралева Узунова – образование – висше,
специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер,
длъжност – инженер енергетик, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради,
удостоверение – измервания, оценка и нормативни
документи (микроклимат, осветление, шум, вибрации, вентилационни и климатични инсталации,
електромагнитни полета), сертификат за интензивен
курс по счетоводство.
Руска Кирилова Илиева – образование – висше,
специалност – водоснабдяване и канализация,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, лиценз за оценител на
недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Георги Благоев Тимнев – образование – висше,
специалност – машинен инженер – транспорт и
енергетика, промишлена топлоенергетика, педагогическа правоспособност – учител по практика
ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена проектантска
правоспособност – топлоснабдяване, отопление,
вентилация и климатизация, управител, сертификат
за автоексперт-оценител.
Диана Петкова Воденичарова – образование –
висше, специалност – електроника, квалификация – магистър инженер, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, специалност от средно образование – експлоатация на
съобщителните устройства, квалификация – техник.
Мариана Тодорова Георгиева – образование –
висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер, образование – средно
специално, специалност – геодезия и картография,
квалификация – техник по геодезия и картография, специалност електроинженер, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи, лиценз за оценка на недвижими имоти,
свидетелство за правоспособност за монтьор на
асансьори, диплома за преквалификация – учител
по общотехнически и специални учебни предмети.
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Бърза Костадинова Кехайова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, длъжност – ръководител проект и
инвестиционен контрол, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти,
лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор,
вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ.
Здравка Чернева Андреева – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, специализация – икономика и организация на инвестиционния процес,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Султанка Ганчева Бончева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер
промишлено и гражданско строителство, лиценз
за оценител на недвижими имоти.
Тодорка Димитрова Чанкинова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство, лиценз
за оценител на недвижими имоти.
Стефка Стамова Раканова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, лиценз
за оценка на недвижими имоти от АПСПК – София,
сертификат за оценка на недвижими имоти от
Камарата на независимите оценители в България,
оценител по ЗОСОИ.
Иванка Фотева Великова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството
и архитектурата, лиценз за оценка на недвижими
имоти.
Мария Димитрова Атанасова – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, сертификат от
Камарата на независимите оценители в България
за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, категоризация, оценка и регистрация на земеделски земи, оценка на приходоносен
имот – търговски обект.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, сертификат
от Камарата на независимите оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на
недвижими имоти.
Калина Щерионова Пашева – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник, лиценз за оценка на недвижими имоти
Анна Радкова Желева – средно специално
образование, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Калудка Русева Иванова – образование – средно
специално образование, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценител на
недвижими имоти.
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Жозефина Илиева Транчева – образование –
висш е, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, сертификат за консултант по оценки и
продажби на недвижими имоти и земеделски земи,
удостоверение за оценител на недвижими имоти.
Янка Маринова Велева – образование – висше,
специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен
инженер по транспортно строителство.
Иван Симеонов Юзбашиев – образование –
висше, специалност – железопътно строителство,
квалификация – строителен инженер по железопътно строителство, образование – висше, специалност – ОПУС, квалификация – икономист по
строителството, средно образование – специалност
геодезия, картография и мелиорации, квалификация – техник по геодезия, картография и мелиорации, професионална квалификация – оценител
на недвижими имоти, удостоверение за пълна
проектантска правоспособност по транспортна
организация и безопасност на движението.
Тонка Илиева Георгиева – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, профил пътно строителство, лиценз
за оценки на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Диана Стефанова Койкова – образование –
висше, специалност – архитектура, дипломиран
инженер, лиценз за оценка на други активи, (архитектурни паметници на културата и интериор).
Стоянка Влаева Рачева – образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник на строителството и архитектурата, сертификат – оценител на недвижимо
имущество, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Стоян Желязков Илчев – образование – висше,
специалност – ПГС, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство,
образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия,
техник по геодезия, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Диана Петрова Ченешева – образование – висше, специалност – строителство и архитектура,
квалификация – строителен техник, лиценз за
оценка на недвижими имоти, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради.
Петко Иванов Барзов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, старши
научен сътрудник първа степен, диплома за кандидат
на техническите науки, удостоверение за професионална квалификация – оценка на недвижими имоти.
Мариета Рускова Гълъбова – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – инженер-геодезист,
квалификация – мениджър.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство,
удостоверение за вписване в публичния регистър
на лица, упражняващи технически контрол по
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част конструктивна на инвестиционните проекти,
сертификат за експерт-оценител на земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения върху
тях, сертификат за експерт оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти.
Константин Михайлович Якубович – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Александър Андреев Бъчваров – образование –
висше, специалност – железопътно строителство,
квалификация – строителен инженер, оценител на
недвижимо имущество.
Васил Богомилов Стоилов – образование – вис
ше, образование – висше, специалност – хидроенергийно строителство, квалификация – инженер
по хидроенергийно строителство, сертификат от
Камарата на независимите оценители в България
за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими
имоти, компетенции по пречистване на отпадъчни
води и по опазване на водите от замърсяване.
Златка Панайотова Иванова – образование – вис
ше, специалност – автомобилни пътища, квалификация – инженер-строител, сертификат за оценител на
недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Нина Николова Стоянова – образование – вис
ше, специалност – технология на микробиологичните и ферментирали продукти, квалификация – инженер-технолог по технология на виното
и високоалкохолните напитки.
Виолета Маркова Илиева – образование –
висше, специалност – технология на каучука и
пластмаси, квалификация – инженер-химик, специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии,
удостоверение за специализация – европейска
административна практика, удостоверение за специализация – организация на административната
дейност и процеси, свидетелство за квалификация
като учител по химия, свидетелство за квалификация – технология на пластмасите, квалификация – педагогика, учител.
Божидар Панайотов Джандаров – образование – средно, сертификат за обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети
и на стойността им, квалификация – VІ разряд
автобояджия.
Костадинка Петрова Костова – образование –
висше, степен – магистър, специалност – технология на металите и металообработващите машини,
квалификация – машинен инженер, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, пълна проектантска
правоспособност.
Румен Стоянов Димов – образование – висше,
специалност – земеустройство, водно строителство,
квалификация – инженер-земеустроител, строителство – технологично изпълнение, ценообразуване,
геодезия, оценител на недвижими имоти, лиценз
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за извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за
тяхното прилагане, вписан в регистъра на лицата,
правоспособни да извършват дейности по кадастъра.
Кристина Димитрова Иванова – образование –
висше, специалност – технология на силикатите,
квалификация – инженер-химик, професионална
квалификация – оценители на обекти на недвижима собственост.
Асен Петков Илиев – образование – висше,
степен – бакалавър, специалност: информатика,
професионална квалификация – информатик.
Славка Иванова Кратункова – образование –
висше, специалност – технология на металите и
металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи.
Иванка Янева Янева – образование – висше,
специалност – технология на машиностроенето и
металорежещи машини, квалификация – машинен
инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат за експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи.
Станислав Денчев Симеонов – образование –
висше, специалност – електронни градивни елементи.
Георги Димитров Карлов – образование – висше, степен – магистър, специалност – инженеркорабоводител, професионална квалификация – стопанско управление, специализация – управление на
флота и пристанищата.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева – образование – висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа право
способност, специализация – общо машиностроене.
Румен Тончев Иванов – образование – висше,
специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – инженер по електроника и
автоматика, допълнителна квалификация – изготвяне на експертни оценки за остойностяване на
леки автомобили и калкулация на щети, експерт
на камиони и автобуси.
Юлия Тодорова Янева – образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Мария Николова Николова – образование –
висше, специалност – технология на машините
и металите, квалификация – машинен инженер,
оценител на търговски предприятия, оценител на
машини и съоръжения, оценител на недвижими
имоти.
Янчо Найденов Николов – образование – висше,
специалност – технология на машините и металите,
квалификация – машинен инженер, специализация – икономика и управление на инвестиционния
процес, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Евгений Йорданов Пашов – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – автомобилни
войски, военна квалификация – военен инженер по
експлоатация и ремонт на автомобилна техника,
гражданска специалност – инженер – двигатели с
вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на
водачи на МПС, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи.
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Кина Вълкова Вълчева – образование средно
специално, специалност: строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и
архитектура, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Милица Янчева Пилашева – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика
и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител
на недвижими имоти, оценител на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Елена Методиева Терзиева – образование –
висше, специалност – технология на нефта и газа,
квалификация – инженер-химик, експерт по водите.
Таня Славова Цветанова – образование – вис
ше, специалност – право, квалификация – юрист,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – зенитно-технически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по
радиоелектронна техника, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Николай Христов Николов – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз – оценител на недвижими имоти.
Бисерка Петкова Атанасова – образование –
висше, специалност – технология на микробиологични и ферментирали продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на виното
и високоалкохолните напитки“, педагогическа
правоспособност.
Жорж Мардик Суичмезян – образование –
висше, специалност – технология на каучука и
пластмасите, квалификация – инженер – химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни
дейности.
Григорий Димитров Манолов – образование –
висше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер.
Димитър Атанасов Джамбазов – образование –
висше, специалност – стопанско управление, квалификация – технология и организация на автомобилния транспорт, допълнителна квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат – хибридни
технологии, нови технологии – ABS, TRC, VSC,
сертификат – компютърно управлявани системи при
бензинови двигатели, удостоверение – ефективна
комуникация с клиенти.
Петър Димов Димов – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска техника, квалификация – механик.
Сава Атанасов Пелев – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик, допълнителна
квалификация – учител и инструктор за обучение
на водачи на МПС категория „С“ и „Т“.
Тодор Марчев Ангелов – образование – средно,
специалност – монтьор на МПС.
Иван Цветанов Гарелов – образование – висше,
специалност – двигатели с вътрешно горене.
Анета Георгиева Сталева – образование – висше,
специалност – разработка на полезни изкопаеми,
квалификация – минен инженер и технолог, професионална квалификация – пълна проектантска
правоспособност, сертификат за система за управление на здравето и безопасността при работа,
осигуряване на здравето и безопасността при
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работа, осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи, удостоверение за координатор по
безопасност и здраве в строителството, управление
от Националния център по хигиена, медицинска
екология и хранене.
Невенка Добринова Люцканова-Дренова – образование – висше, специалност – електронна техника
и микроелектроника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, професионална квалификация – публична администрация, сертифициран
системен администратор – сертификат Майкрософт
Tehnology Specialist (MCTS).
Желязко Райков Желязков – образование –
висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, квалификация – електроинженер,
квалификация – офицер по противопожарна охрана.
Николай Милев Милев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
технология на строителството, допълнителна квалификация – публична администрация, висше военно
академично образование, специалност – КЩ, оперативно-тактическа – „строителни войски“, оценител
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, експерт-оценител
на инвестиционен проект.
Людмила Петрова Лимонова – образование –
висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Илка Петрова Бакалова – образование – средно
специално, специалност – геодезия и картография,
квалификация – техник по геодезия и картография.
Христо Гюлев Генов – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Пламен Колев Колев – образование – висше,
специалност – селскостопанска техника, квалификация – машинен инженер, допълнителна
квалификация – научен сътрудник ІІІ степен, квалификационен курс по „Системи на управление
на качеството“, специалност от средно образование – водно строителство, специалност – техник
по водно строителство.
Марияна Панайотова Арабаджиева – образование – висше, специалност – публична администрация, средно специално образование със специалност – геодезия, фотограметрия и картография,
професионална квалификация – техник-геодезист,
лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз
за оценка на търговски предприятия, лиценз за
оценка на недвижими имоти, сертификат за експертоценител на земеделски земи и трайни насаждения,
специализация – морска администрация.
Славка Боева Дремсизова – образование –
средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и карто
графия, лиценз – оценител на недвижими имоти.
Юлиян Димитров Македонски – образование –
висше, специалност – архитектура.
Шинка Благоева Комерова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство, трудов
стаж – 32 години.

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

Емил Стоянов Петков – образование – висше,
специалност – икономика на строителството, квалификация – магистър по икономика, образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Добринка Минкова Аврамова – образование –
висше, специалност – стопанско управление,
квалификация – мениджър, образование – средно
специално, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, квалификация – среден техник по
геодезия, земеделски земи, сертификат за експертоценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Живко Иванов Дандаринов – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи – оценки и
продажби.
Петър Симеонов Александров – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Неделко Петров Неделков – образование – вис
ше, специалност – водоснабдяване и канализация,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
Марин Великов Сотиров – образование – висше,
специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Георги Ангелов Ангелов – образование – висше,
специалност – хидротехническо строителство, квалификация – строителен инженер по хидротехническо строителство.
Женя Тихомирова Рачева – образование – вис
ше, специалност – финанси, стопанско управление,
организация и управление на хотела и ресторанта,
квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник – ІІ степен, сертификат за оценител на
недвижими имоти, сертификат за съдебен експертоценител на оборотни и дълготрайни активи.
Веселина Михайлова Георгиева – образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия.
Недялка Михова Миткова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството
и архитектурата.
Мирчо Петров Мавродиев – образование –
висше, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, квалификация – инженер по геодезия
фотограметрия и картография, удостоверение за
професионална квалификация – магистър инженер
по геодезия, фотограметрия и картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Валентина Стоянова Георгиева – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по
строителство и архитектура.
Гроздан Стоянов Цветанов – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер
по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, лиценз за оценител на недвижими
имоти, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, лиценз за оценител на
съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор.
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Стоян Христов Христов – образование – средно
специално, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник по корабни
машини и механизми, специалност – експлоатация
и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник.
Елисавета Георгиева Кехайова – образование –
висше, специалност – обработка на металите чрез
пластична деформация, квалификация – инженерметалург, сертификат за оценка на недвижими имоти
и земеделски земи, новите европейски стандарти
за оценяване на недвижими имоти.
Иван Стойчев Антонов – образование – вис
ше, специалност – промишлена топлотехника,
квалификация – машинен инженер, допълнителна
следдипломна квалификация – мениджмънт.
Кирил Димитров Кирилов – образование – вис
ше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – електроинженер, средно образование, специалност – ел.
монтьор на слаботокови токови уреди, полувисше
електротехническо образование, специалност – далекосъобщителна техника.
Мария Петкова Димитрова – образование – вис
ше, специалност – електронна техника, специализация – електронно ядрено и медицинско уредостроене, образование – висше, специалност – маркетинг,
квалификация – магистър по икономика.
Красимир Стоянов Димитров – образование –
висше, специалност – подвижен железопътен
транспорт, квалификация – машинен инженер,
специализация – вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика, специалност – инженер-специалист.
Вълчо Николов Вълев – образование – висше,
специалност – топлоенергия, квалификация – машинен инженер.
Николай Петков Русев – образование – висше,
специалност – химия, квалификация – химик, свидетелство за професионална квалификация – информатика и ИТ.
Петя Йорданова Илиева – образование – вис
ше, специалност – математическа кибернетика и
изчислителна техника, квалификация – дипломиран
математик, допълнителна квалификация – специалност „Право“.
Камен Цонев Недев – образование – висше,
специалност – геология и проучване на полезните
изкопаеми, квалификация – инженер-геолог по
проучване на полезни изкопаеми.
Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна
техника, квалификация – инженер по електроника
и автоматика, средно специално образование,
специалност – водно строителство, квалификация – техник-водостроител, сертификат от Камарата
на независимите оценители в България за оценка
на недвижими имоти, лиценз от АП за оценител
на недвижими имоти.
Румяна Милкова Маринова – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство, допълнителна квалификация – удостоверение от Камарата
на инженерите в инвестиционно проектиране за
пълна проектантска правоспособност.
Ирина Георгиева Попкармезова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
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Теодор Стоянов Стоянов – образование – висше,
специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд и
управление на предприятието“, специалист по химия
и технология на нефта и газа; качество на горива
и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с
природен газ; системи на управление: Система за
управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
Система за управление на околната среда съгласно
ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно
OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните
(НАССР), допълнителна квалификация – водещ
одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005,
специалист по НАССР, OHSAS 18001.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство
за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – Изпълнителна агенция по
горите – регистриран за упражняване на частна
лесовъдска практика и извършване на дейности
в горски фонд.
Любчо Радев Пенев – образование – висше,
специалност – мотострелкови войски, гражданска
специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер ДВГ, висше образование, специалност – управление и контрол на
условията на труд, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение от ИА „Автомобилна администрация“ – консултант по безопасност при превоз на
опасни товари, свидетелство на персонал за взривни
работи, АДР – свидетелство за водач, превозващ
опасни товари в цистерни или по друг начин.
Пламен Димитров Гърбов – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, удостоверение от
КИИП за пълна проектантска правоспособност,
магистър инженер.
Мария Димитрова Ефендиева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство, удостоверение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за пълна проектантска
правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, допълнителна квалификация – менажер по управление на
качеството съгласно ISO 9001:2008, сертификат:
QBDL-20W-138181-2004.
Кера Стоянова Лазарова – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за следдипломна квалификация по
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС.
Веселина Йорданова Драганова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, архитектурно проектиране и
консултантски услуги, удостоверение от Камарата
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на архитектите в България за пълна проектантска
правоспособност.
Иво Георгиев Коралски – образование – висше,
специалност – химични технологии, квалификация – магистър инженер, образование – висше,
специалност – топлинна и масообменна техника
в химическата промишленост, квалификация – машинен инженер.
Чавдар Иванов Андреев – образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, квалификация – монтажник на ОКИ.
Мехмед Хюсеин Мехмед – образование – висше,
специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – магистър инженер, средно
образование, специалност – работник специалист и
водач на МПС категория „С“ и „Т“, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Красимир Трендафилов Трендафилов – образование – средно, специалност – машиностроене,
квалификация – оператор на металорежещи машини – стругар, сертификат за автоексперт.
Донка Димова Петрова – образование – висше,
специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление, сертификат от Камарата на независимите оценители
на България за оценка на недвижими имоти,
удостоверение от МЗХ за вещо лице по чл. 19а,
ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за оценка на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, оценка
на стойността.
Станимира Иванова Якова – образование –
висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Цветанка Димитрова Иванова – образование –
висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, сертификат от
Камарата на инженерите по геодезия за вписване
в регистъра на правоспособни лица по кадастъра
към Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част геодезическа, професионална квалификация – магистър инженер-земеустроител, лиценз
за оценка на недвижими имоти, удостоверение за
квалификация по категоризация, оценка и регистрация на земеделски земи в Република България,
удостоверение за правоспособност да ръководи
проектно-проучвателна дейност по земеразделянето
и авторизиране на основните планове и книжа.
Христо Периклиев Христов – образование –
висше, специалност – счетоводна отчетност, допълнителни квалификации – експерт-счетоводител,
банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, сертификат за оценка на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи,
сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Секретно“.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи.
Ирена Желязкова Маврова – образование –
висше, специалност – строителен инженер по про-
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мишлено и гражданско строителство и конструкции,
квалификация – оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти.
Тинка Стефанова Тодорова-Горбан – образование – висше, специалност – пътно строителство,
квалификиция – строителен инженер на пътно
строителство.
Виктор Георгиев Атанасов – образование – вис
ше, специалност – машинен инженер, технология
на машинността.
То д о р к а С т о я н о в а Д о б р е в а – о б р а з о в а ние – средно специално, специалност – техник по
строителство и архитектура.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше,
специалност – технология и управление на транспорта, магистър инженер, квалификация – експерт
по финансово-икономически проблеми, експертиза
на недвижими имоти и земеделски земи, оценки
и продажби, автотехническа експертиза.
Жасмин Василев Шаров – образование – висше,
електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Малина Петрова Антова – образование –
висше, специалност – архитектура, квалификации – проектантска дейност с пълна техническа
правоспособност.
Павлина Маринова Братанова – образование – висше, специалност – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство, квалификация – педагогика, организация и планиране на
инвестиционния процес, лиценз за оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, сертификат за оценка на недвижими
имоти, бизнес администрация.
Иван Димитров Ковачев – образование – висше,
специалност – инженер-икономист по икономика и
организация на строителството, квалификации – лиценз по строителни сметки и цени – първо ниво.
Койчо Василев Иванов – образование – висше,
специалност – машинен инженер по селскостопанска техника, удостоверение по противопожарна
охрана, удостоверение по аварийно-спасителна
дейност.
Динко Иванов Динев – образование – висше,
специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение за
пълна проектантска правоспособност, регистриран
в АГКК – геодезия, приложна геодезия и ландшафт.
Кольо Донев Доневски – образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, квалификация – строителен инженер по ВК профил – мрежи и съоръжения.
Нели Господинова Иванова – образование –
висше, специалност – транспортно строителство – профил „Жп строителство“, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, удостоверение за професионална
квалификация – оценка на недвижими имоти.
Неделина Стоянова Гайдарова – образование –
висше, специалност – информатика, професионална
квалификация – магистър по информатика, учител
по математика и информатика.
Ангел Георгиев Георгиев – образование – вис
ше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – инженер по
електроника и автоматика.
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Евгени Братанов Братанов – образование –
висше, специалност – хидромелиоративно строителство, квалификация – строителен инженер по
хидромелиоративно строителство.
Богдан Иванов Николов – образование – висше,
специалност – машиностроителна техника и технологии, професионална квалификация – машинен
инженер, свидетелство за професионална квалификация – учител по машиностроителна техника
и технологии, удостоверение за професионална
квалификация – автотехническа експертиза.
Кирил Спасов Габровски – образование – висше,
специалност – подемно-транспортно строителство
и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим експерт за
оценка на движимото и недвижимото имущество
на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски
дружества, диплом за кандидат на техническите
науки, научно звание – доцент.
Тодор Георгиев Жечев – образование – висше,
специалност – ел. снабдяване и ел. обзавеждане на
водния транспорт, квалификация – електроинженер.
Веселина Иванова Минчева – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер, удостоверение за член на КИИП към секция
„Конструкции на сгради и съоръжения“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност,
конструктивна организация и изпълнение на строителството, удостоверение от НТС по строителство
за упражняване на независим строителен надзор
в проектирането и/или строителството, технически контрол за сгради, специалност – строителни
конструкции, направление – проектиране и строителство, специалност – архитектурно-строителна
част, направление – строителство, разрешително
за упражняване на проектантски услуги – пълна
техническа правоспособност – специалност ПГС.
Мария Георгиева Иванова – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, образование – висше, специалност – финанси,
сертификат – оценител на недвижими имоти.
Валерий Колювич Вълев – образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер.
Настя Тодорова Дафова – образование – висше,
специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Красимир Димов Грозев – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППЕ,
съдебни автотехнически експертизи, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и
аспекти, сертификат – преобразуване, ликвидация,
несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми
при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на
съдебните експертизи, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Ирина Ценова Стоилова – образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
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специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по специалност строителство
и архитектура.
Димитър Атанасов Стоилов – образование –
висше, специалност – машиностроителна техника
и технологии, професионална квалификация – машинен инженер, образование – средно специално,
специалност – водно строителство, квалификация – техник-водостроител.
Павлин Ценов Павлов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер
по промишлено и гражданско строителство – технолог, гражданска квалификация – строителен
инженер по ПГС – технология на строителството,
образование – средно, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – строителен техник.
Стоян Иванов Тодоров – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение за
повишаване на квалификацията – противопожарна
техника и безопасност.
Александър Великов Великов – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, военна квалификация – военен инженер по промишлено и гражданско строителство,
гражданска квалификация – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство – конструктор.
Ваня Стоянова Кирова-Хамаме – образование –
висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител на
недвижимите имоти и земеделските земи.
Григор Георгиев Весов – образование – висше,
специалност – химическа технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик,
специализация – повишаване устойчивостта на
химическата промишленост при изключителни
обстоятелства, свидетелство за специализация и
правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик,
диплома за кандидат на биологичните науки.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Еленка Василева Райкова – образование –
висше, специалност – технология на силикатите,
квалификация – инженер-химик, удостоверение
за кореспондентско обучение „Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за
осигуряване на безопасност и здраве при работа“.
Веселина Христова Досева – образование –
висше, специалност – технология на каучука и
пластмасите, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Таня Градева Ангелова – образование – средно
специално, специалност – преработка на нефта и
газа, квалификация – техник-технолог, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат – експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Мария Живкова Железчева-Митева – образование – висше, специалност – неорганични химични
технологии, квалификация – магистър инженер.
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Жорж Мардик Суичмезян – образование –
висше, специалност – технолог на каучука и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни
дейности.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд и
управление на предприятието“, специалист по химия
и технология на нефта и газа; качество на горива
и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с
природен газ; системи на управление: Система за
управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
Система за управление на околната среда съгласно
ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS
18001 и Система за безопасност на храните (НАССР),
допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO
9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по
НАССР, OHSAS 18001.
Николай Петков Русев – образование – висше,
специалност – химия, квалификация – химик, свидетелство за професионална квалификация – учител
по информатика и ИТ.
Маргарит Георгиев Янчев – образование – вис
ше, специалност – физик, с допълнителна спецалност математика, квалификация – електротехника
и електроника.
Елена Методиева Терзиева – образование – вис
ше, спецалност – инженер-химик – технология на
нефта и газа, квалификация – еколог.
Татяна Борисова Михайлова – образование –
висше, специалност – технология на каучука и
пластмаси, квалификация – инженер-химик.
Григор Георгиев Весов – образование – висше,
специалност – химическа технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик,
специализация – повишаване устойчивостта на
химическата промишленост при изключителни
обстоятелства, свидетелство за специализация и
правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Василка Кръстанова Стоева – образование –
висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – агроном, лозаро-градинар, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Желязко Георгиев Дучев – образование – вис
ше, специалност – обща агрономия, квалификация – агроном, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Пенчо Добрев Янев – образование – висше, специалност – растителна защита, квалификация – инженер-агроном растителна защита, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
удостоверение за допълнително обучение – оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и
трайните насаждения.
Николай Иванов Конданински – образование – висше, специалност – защита на растенията
и почвата, квалификация – инженер-агроном,
специализация – агроекология и защита на почвата, лиценз от МЗГАР – оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, удостоверение от
МЗП – оценител на земеделските земи по чл. 19а,
ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за сортоизпитател.
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Керка Янева Тотева – образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство, образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол.
Милка Димитрова Димитрова-Донева – образование – висше, специалност – полевъдство, квалификация – агроном-полевъд, специалност – стопанско управление, управление на европейските
проекти, професионална квалификация – магистър
по стопанско управление, „Управление на европейските проекти“.
Стоянка Груева Личева – образование – вис
ше, специалност – агроном-полевъд, квалификация – интензивно производство на цветя и зеленчуци
в оранжерии, компютърна грамотност.
Иван Николов Вълчев – образование – висше,
агроном-полевъд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Елена Методиева Терзиева – образование –
висше, специалност – технология на нефта и газа,
квалификация – инженер-химик, познания, свързани с проблеми на околната среда и екологията,
експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – зенитно-технически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по
радиоелектронна техника.
Христо Тодоров Брадев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия,
специализация – телекомуникации.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик,
диплома за кандидат на биологичните науки.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер химик, диплома за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд и
управление на предприятието“, специалист по химия
и технология на нефта и газа; качество на горива
и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с
природен газ; системи на управление: Система за
управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
Система за управление на околната среда съгласно
ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно
OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните
(НАССР), допълнителна квалификация – водещ
одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005,
специалист по НАССР, OHSAS 18001.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство
за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – регистриран за упражняване
на частна лесовъдска практика и извършване на
дейности в горския фонд.
Златина Йорданова Вънчева – образование –
висше, специалност – икономика и управление
на промишлеността, квалификация – икономист,
организатор на промишленото производство,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, професионална
квалификация – педагогика, професионална квалификация – учител.
Росица Станкова Казакова – образование – вис
ше, специалност психология, квалификация – психолог, учител-логопед.
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Елена Иванова Мандиева – образование –
висше, специалност – финанси, счетоводство и
контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за професионална
квалификация – международни икономически
отношения и митническа политика, съдебно-митнически експертизи.
Красимир Димов Грозев – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебно-автотехнически
експертизи, съдебен експерт на МППЕ, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти, сертификат – преобразуване, ликвидация,
несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми
при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвяне на
съдебните експертизи, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, съдебно-митнически експертизи.
1706
60. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от ко
мисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на
Окръжния съд – Търговище, и Административния
съд – Търговище, към Апелативния съд – Варна,
за 2013 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Панайот Владимиров Петров, Търговище – експерт-криминалист, графолог.
Добромир Тодоров Добрев, Търговище – експерт-криминалист, графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище – криминалист.
Иван Великов Петков, Търговище – криминалист.
Галин Петров Доманов, Търговище – криминалист.
Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг – криминалист, графолог.
Софка Великова Игнатова, Попово – криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.
Д-р Дарин Иванов Димитров, Търговище – гинеколог.
Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище – съдебен лекар.
Д-р Панайот Койчев Арнаудов, Търговище – гинеколог.
Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат на
биологичните науки, биохимик – клиничен химик,
ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер-химик.
Борис Петров Шахов, София – специалист по
молекулярна биология, биохимия и микробиология,
ДНК анализи.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното здраве“
Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище – психиатър.
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Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище – психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище – психиатър.
Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище – психиатър.
Д - р И в а н Ге о р г и е в Тя н е в , Тъ р г о в и щ е ,
МБАЛ – Търговище – психиатър.
Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище – психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова – психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен – психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен – психиатър.
Ирина Йорданова Вълчева, Търговище – магистър по психология, психотерапевт.
Боряна Александрова Асенова, Търговище – клиничен психолог, позитивен психотерапевт.
Ирена Иванова Левкова, Шумен – доцент,
доктор, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Недялко Николов Владимиров, Търговище – икономист-счетоводител.
Мария Георгиева Попхристова, Търговище – икономист-счетоводител.
Димитър Николов Димитров, Търговище – икономист-счетоводител.
Стоян Колев Стоянов, Търговище – счетоводна
отчетност, общ и специализиран контрол.
Боян Костов Славов, Търговище – икономист – счетоводител.
Милена Валентинова Петрова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно
дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, експерт по трудови правоотношения.
Кирил Руменов Кирилов, Търговище – икономист-счетоводител.
Венета Петрова Иванова, Попово – икономист.
Росица Георгиева Димитрова, Попово – икономист.
Пламен Кирилов Пенчев, Попово – счетоводство и контрол, управление на корпоративни
финанси, трудовоправни, данъчно-осигурителни и
финансово-счетоводни експертизи и анализи.
Калин Веселинов Савов, Търговище – експерт
по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Николова Вачкова, Попово – икономист-счетоводител.
Валентин Методиев Велчев, Търговище – съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Банкова Цанкова, Търговище – икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич – експерт по
финансово-икономически и ценови експертизи.
Марианка Николаева Чакърова, Търговище – съдебно-счетоводни експертизи.
Даниела Иванова Карагьозова, Търговище – икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност.
Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист-счетоводител.
Мариела Гюрова Милтенова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетовод-
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ство и контрол, финанси, банково и застрахователно
дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, експерт по трудови правоотношения.
Христина Кънчева Петрова, Търговище – оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Стоицов, Търговище – икономист – съдебно-икономически експертизи.
Галина Донева Станчева, Търговище – икономист.
Арнел Аляйдин Якуб, Търговище – икономистсчетоводител.
Румяна Христова Стоева, Търговище – икономист-счетоводител.
Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист-счетоводител.
Марийка Пенева Найденова, Търговище – икономист-финансист.
Донка Спасова Мирчева, Попово – икономистсчетоводител.
Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист
по ЗОП.
Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.
Стела Димитрова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Инж. Людмила Георгиева Николова, Търговище – оценител на недвижими имоти, земеделски
земи и подобренията върху тях, извършване на
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ,
ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
Деню Костов Славов, Търговище – строителен
техник, геодезист.
Инж. Григор Николов Григоров, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Петър Петров Папуров, Търговище – строителен
техник, геодезия.
Инж. Веска Досева Дилова, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Арх. Елена Георгиева Калева, Търговище – архитект.
Арх. Еленка Пенчева Колева, Търговище – архитект.
Инж. Христина Стефанова Йорданова, Търговище – строителен инженер, ПГС, оценка на
недвижими имоти.
Румянка Стефанова Ганева, Търговище – строителен техник, строителство и архитектура.
Здравко Атанасов Енчев, Търговище – строителен инженер.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище – строителен инженер, строителство на сгради
и съоръжения.
Татяна Христова Петкова, Търговище – техник
по строителство и архитектура.
Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева, Търговище – инженер-геодезист.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище – строителен инженер – ПГС, оценител на
недвижими имоти.
Инж. Георги Траянов Георгиев, Търговище – строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Инж. Сийка Серафимова Добриянова-Бъчварова, Търговище – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, оценител на
недвижими имоти.
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Валентин Димитров Мисирджиев, Попово – строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен – оценител
на недвижими имоти.
Инж. Димитричка Илиева Димитрова, с. Бистра,
община Търговище – инженер по ГФК, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, извършване
на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
Инж. Тотка Иванова Ковачева, Търговище – строителен инженер по ПГС.
Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен – строителен инженер по ПГС.
Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище – двигатели с вътрешно горене.
Инж. Йордан Петров Ангелов, Търговище – двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения.
Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище – ел.
инженер.
Инж. Йордан Събев Събев, Търговище – оценител на машини и съоръжения, икономист.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово – електроинженер, лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Димитър Петков Петков, Попово – техническа
специалност.
Христо Михов Манев, Попово – техническа
специалност, геодезист.
Ванюша Антонова Станкова, Попово – техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, Попово – техническа
специалност.
Анка Русева Динева, Попово – техническа
специалност.
Инж. Иван Георгиев Иванов, Търговище – оценител на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество.
Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище – съобщителна и осигурителна техника и
системи, магистър по електроника и комуникации.
Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище – технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.
Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси
и оръжия.
Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна – фрактодиагностика и съдебна техника и съдебно-технически експертизи.
Иван Василев Стоянов, Търговище – автоексперт-оценител.
Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Бистра Бориславова Цанева, Търговище – инженер-химик, химична технология на дървесината.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Павлина Тодорова Колева, Попово – оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг – експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище – оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на
недвижими имоти.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Йорданка Костадинова Петкова, Търговище – историк.
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Мирослав Александров Тошев, гр. Омуртаг – историк, етнограф.
Никола Рафаилов Русев, Попово – археолог.
Цончо Стойнов Денев, Търговище – уредник в
отдел „Графика“ на Художествена галерия „Никола
Маринов“ в Търговище, специалност „Графика“.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Вера Николаевна Кряколова, Търговище – педагог.
1707

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Делян Иванов Иванов
от Бургас, ул. Александровска 137, вх. 3, ет. 8,
против разрешение за отсичане на дълготрайна
растителност № 52 от 17.12.2012 г. на заместник-кмета на община Бургас по чл. 63, ал. 2
ЗУ Т, с което е разпоредено премахването и
изкореняването на 1 брой Tilia sp (липа). По
оспорването е образувано адм.д. № 151/2013 г.
по описа на Административния съд – Бургас,
заседанието по което ще бъде проведено на
8.04.2013 г. от 13,30 ч.
1917
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по оспорване
на „ТВЛ – груп“ – ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ
№ 102849590, със седалище и адрес на управление:
Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1, представлявано от
управителя Веско Борисов Лефтеров, е образувано
адм. д. № 2066/2012 г. по описа на съда с предмет
Решение № 11-11 от 26.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, с което е одобрен ПУП – ПРЗ
на местността Ъгъла (бивша Кьошето) в землището
на кв. Сарафово при условията на чл. 16 ЗУТ с
приложена редукция от 25%, ведно с правилата
и нормите за неговото прилагане, в частта относно УПИ ХХVІ-1282, в кв. 26 с площ 9624 кв.
м, обособен от поземлен имот с идентификатор
07079.1.1126 от КККР с площ 9624 кв. м в местността Ъгъла (бивша Кьошето) в землището на
кв. Сарафово. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството по
адм. дело № 2066/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда
със съдържание, определено с нормата на чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Делото е насрочено за разглеждане на
23.04.2013 г. от 13,15 ч.
1966
Административният съд – Перник, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на Наредбата за
финансово подпомагане на спорта в Община
Перник, приета с Решение № 348 по протокол
№ 20 от 19.12.2012 г., на Общинския съвет – гр.
Перник, допълнена и изменена с Решение № 373
от 10.01.2013 г. по протокол № 1 от 10.01.2013 г.
от Общинския съвет – гр. Перник, по което е
образувано адм. д. № 48/2013 г., насрочено за
1.04.2013 г., 13,30 ч.
1908
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Административният съд – Перник, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване относно
„Освобождаване от такса битови отпадъци на
училища и детски градини“, прието с Решение
№ 356 от 19.12.2012 г. по протокол № 20, на Общинския съвет – гр. Перник, повторно прието с
Решение № 369 от 10.01.2013 г. по протокол № 1
от 10.01.2013 г., от Общинския съвет – гр. Перник, по което е образувано адм. д. № 45/2013 г.,
насрочено за 1.04.2013 г., 13,30 ч.
1909
Административният съд – София-град, II
отделение, 27 състав, призовава Румяна Спасова
Трохарова с последен адрес София, кв. Драгалевци,
ул. Цветарска 3, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 7.05.2013 г. в 10,30 ч. като жалбоподател
по адм.д. № 11105/2012 г., образувано по жалба
на Национална спортна академия, срещу Заповед
№ РД-18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър. Жалбоподателката да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
1943
Кубратският районен съд, гр. колегия, ІІ
състав, призовава Ганна Иванивна Йорданова, родена на 1.02.1954 г., с неизвестен адрес в
чужбина, да се яви в съда като ответница по
гр. д. № 33/2012 г., заведено от Йордан Борисов
Йорданов от Варна по чл. 49, ал. 1 СК. Ответницата в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК, след като се
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запознае с исковата молба и приложени ята
към нея, които се намират в деловодството на
съда. Ответницата следва да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1914
Ловешкият районен съд, гражданска колегия,
ІХ състав, призовава Дениз Салиева Аметова с
последен адрес Ловеч, ул. Осъмска 38, вх. 3, ап. 4,
кв. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 8.04.2013 г. в 9,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 12/2013 г., заведено от Емил А. Иванов по
чл. 127а, ал. 2 СК. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1910
Софийският районен съд, III гр. отделение, 85
състав, призовава Хуан Карлос Васкес Сора във
връзка с това, че пред СРС, III гр. отделение, 85
състав, е образувано гр.д. № 2101/2013 г. по иск
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК – Милена
Кирилова Идакиева срещу Хуан Карлос Васкес
Сора, роден на 25.04.1969 г. в Колумбия, който
като ответник да се яви в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, за да получи
преписи от исковата молба с доказателствата. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се
запознае с исковата молба и приложенията към
нея, които се намират в деловодството на съда,
като следва да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 1 ГПК.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 250-05-123 от 29.08.2012 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 68 от 2012 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2013 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ за всяка една публи
кация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
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IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
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