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Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
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Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Румъния за създаване
на съвместна търговска структура – оператор
на новия комбиниран (пътен и железопътен)
мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и
Калафат (Румъния), приет от ХLIІ Народно
събрание на 30 май 2013 г.
Издаден в София на 31 май 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Румъния за създаване на
съвместна търговска структура – оператор
на новия комбиниран (пътен и железопътен)
мост между двете страни на река Дунав меж
ду градовете Видин (Република България) и
Калафат (Румъния)
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Румъния за
създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен
и железопътен) мост между двете страни на
река Дунав между градовете Видин (Република
България) и Калафат (Румъния), подписано
на 28 февруари 2013 г. в София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
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Законът е приет от 42-то Народно събрание
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печат на Народното събрание.
Председател на Народното сърание:
Михаил Миков
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за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Българската академия на науки
те за подпомагане на дейностите по научно
обслужване с висока обществена и държавна
значимост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Предоставя допълнителни средства в размер 4000 хил. лв. по самостоятелния
бюджет на Българската академия на науките.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят от
председателя на Българската академия на науките между академичните институти и другите
самостоятелни структурни звена на академията за подпомагане на дейностите по научно
обслужване с висока обществена и държавна
значимост.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на утвърдените разходи по
бюджета на Министерството на образованието,
младежта и науката за 2013 г.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието,
младежта и науката да извърши налагащите
се промени по бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката, в т.ч.
по трансфера за Българската академия на
науките за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на министъра на образованието, младежта и науката и
на председателя на Българската академия на
науките.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Екатерина Захариева
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4420
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
ОТ 27 МАЙ 2013 Г.

за допълнение на Правилника за реда за уп
ражняване правата на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала, приет
с Постановление № 112 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния
административен съд от 2005 г. – бр. 79 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22,
29 и 72 от 2010 г. и бр. 68 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В раздел V се създава чл. 13б:
„Чл. 13б. (1) Търговските дружества с над 50
на сто държавно участие в капитала, включително лечебните заведения, сключват договори
за финансови услуги с кредитни или финансови
институции по смисъла на Закона за кредитните
институции при спазване на Правилата за избор
на изпълнител за предоставяне на финансови
услуги от кредитни или финансови институции
съгласно приложение № 3.
(2) Правилата по приложение № 3 не се
прилагат от търговски дружества с държавно
участие в капитала – кредитни или финансови
институции по смисъла на Закона за кредитните институции.
(3) Когато финансовата услуга е обект на
обществена поръчка, възложителите на обществените поръчки по смисъла на Закона за
обществени поръчки прилагат и правилата по
приложение № 3 в частта „Правила за концентрация, отчетност и контрол“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Разпоредбите на чл. 13б се прилагат
съответно и от държавните предприятия по
смисъла на чл. 62 от Търговския закон, както
и от дружествата, които лицата по чл. 13б,
ал. 1 контролират.
§ 3. В шестмесечен срок от влизането в сила
на постановлението:
1. органите за управление и контрол на
търговските дружества и държавните предприятия да приведат дейността си в съответствие
с правилата по приложение № 3;
2. органите, които упражняват правата на
държавата в капитала на търговските дружества
с държавно участие и в държавните предприятия, да приведат договорите за управление
и контрол с членовете на управителните и
контролните органи на търговските дружества
и държавните предприятия в съответствие с
правилата по приложение № 3.
§ 4. В Постановление № 114 на Министерския съвет от 2010 г. за наблюдение и контрол
върху финансовото състояние на държавни
предприятия и търговски дружества с над 50
на сто държавно участие в капитала и на дружества, които те контролират (ДВ, бр. 46 от
2010 г.) се правят следните изменения:

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

1. В чл. 1:
а) в ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. търговските дружества с над 50 на сто
държавно участие в капитала, включително
лечебните заведения;
3. дружествата, които се контролират от
предприятията и дружествата по т. 1 и 2;“
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Списък на предприятията и дружествата по ал. 1 се представя в Министерството на
финансите от министрите и ръководителите на
съответните ведомства съобразно отрасловата
им компетентност, а в случай на промяна се
актуализира в срока по чл. 3, ал. 2.“
2. В чл. 3:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията и дружествата по чл. 1,
ал. 1 са длъжни да представят в електронен вид
пред органа по чл. 2 тримесечни и годишни
финансови отчети – счетоводен баланс, отчет
за приходите и разходите, отчет за собствения
капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към тях, изготвени в съответствие
със Закона за счетоводството и приложимите
счетоводни стандарти, придружени с анализ на
дейността и анализ на финансовото състояние.
Годишните отчети и анализи се представят до
25 април следващата година, а тримесечните
отчети и анализи – до 25-о число на месеца,
следващ съответния отчетен период.“;
б) алинея 4 се отменя.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 3
към чл. 13б
Правила за избор на изпълнител за предоставяне
на финансови услуги от кредитни или финансови
институции
1. Общи разпоредби
1.1. Целта на правилата е:
1. унифициране на методологията за избор на
изпълнител на финансови услуги;
2. повишаване на прозрачността и ефективността
при управлението на средствата на държавните
дружества;
3. диверсификация на паричните ресурси и ограничаване на риска от концентрация на експозиции;
4. подобряване на механизмите за отчетност
на държавните дружества.
1.2. За целите на правилата дружествата по
чл. 13б се наричат възложители.
1.3. Правилата се прилагат при избор на изпълнител за следните видове финансови услуги:
1. свободни парични средства – депозити; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат
пласирани по депозитни или други банкови сметки;
2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление
на разплащателни и други сметки, инкасо и др.;
3. финансиране – оборотни, инвестиционни и
други кредити, гаранции и др.;
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4. сделки с финансови инструменти по чл. 3,
т. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително валутни сделки, операции за
хеджиране на риска и др.
1.4. Правилата могат да се прилагат и за други
услуги – предоставянето на инвестиционно-посреднически услуги при емитиране на ценни книжа,
доверително управление, финансови консултации
и анализи, извършване на пазарни проучвания,
инвестиционни услуги в контекста на структуриране на облигационни емисии, предоставяне на
застрахователни услуги, данъчни консултации и др.
2. Критерии и подходи за формиране и при
свояване на оценка
2.1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.
2.2. Икономически най-изгодната оферта се
определя въз основа на комплексна оценка на
офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни
тегла, както следва:
2.2.1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40
на сто:
а) надеждност на платформа за интернет
банкиране, срок за обслужване на плащанията,
развитие на клонова мрежа;
б) други – по мотивирано решение на възложителя, в зависимост от спецификата на финансовата услуга.
2.2.2. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто:
а) за групата финансови услуги „Свободни парични средства – депозити“ – предложени лихвени
условия (лихвен процент, такси, комисиони и др.),
срочност, обем, валута, условия при предсрочно
прекратяване и др.;
б) за групата финансови услуги „Платежни и
свързани услуги“ – такси и комисиони при осъществяването на различните разплащания (местни
и международни, инкасо услуги и др.), лихвени
условия и др.;
в) за групата финансови услуги „Финансиране“ – лихвени условия, срочност, такси и комисиони, вид и размер на обезпечение, предвидени
санкции и др.;
г) за групата финансови услуги „Сделки с финансови инструменти“ – лихвени условия, такси,
комисиони и др.;
д) други – по мотивирано решение на възложителя, в зависимост от спецификата на финансовата услуга.
2.3. При избор на кредитна или финансова
институция за предоставяне на финансовите услуги, посочени в т. 1.3, се прилагат показателите и
относителната им тежест, посочени в т. 2.2.
2.4. Възможно е да се прилага и избор на кредитна или финансова институция едновременно за
услугите по т. 1 и 2 или т. 2 и 3 от т. 1.3.
2.5. Конкретните показатели за избор на кредитна или финансова институция се определят от
възложителите, като същите могат да се разглеждат
за видовете финансови услуги в пакет и поотделно
в зависимост от техните потребности.
2.6. При количествените показатели за основен
показател следва да се счита цената на предоставе-
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ната услуга (лихвени условия, такси и комисиони)
с оглед постигането на конкретен финансов ефект.
2.7. При формиране оценката на неколичествените показатели относителната тежест може да
бъде разпределена поравно между показателите.
Възможно е при отчитане спецификата на финансовата услуга да бъде избран и друг подход за
разпределяне на относителната тежест въз основа
на мотивирано решение.
2.8. При формиране оценката на количествените показатели е препоръчително възложителят
да изготви анализ, обхващащ времеви период,
не по-кратък от една предходна година, като е
възможно периодът да бъде определен с оглед на
периода, за който се очаква да бъдат използвани
конкретните услуги на потенциалната институция. На базата на този анализ следва да бъдат
уточнени приходите и разходите на възложителя,
свързани с финансовите услуги. Тяхната сума формира общия обем или размер на потенциалното
взаимоотношение с институцията, който служи за
калкулиране теглото на отделните видове услуги
в рамките на цялостния обем на взаимоотношенията с институцията.
2.9. При определянето на общия обем на взаимоотношения с обслужваща институция – кандидат, е препоръчително възложителят да отчете
и очакванията си за бъдещото ползване на финансови услуги.
2.10. Целта на анализа по т. 2.8 е да подпомогне възложителя да определи значимостта от
гореописаните количествени показатели в контекста на неговите специфични дейности, съответно
да определи относителни тежести за различните
фактори, които оказват влияние върху финансовите
му приходи и разходи.
3. Правила за концентрация
3.1. Възложители с балансова стойност на
паричните средства над 3 000 000 лв. спазват правилата за концентрация, определени в т. 3.2 – 3.5.
3.2. Нетната експозиция на възложител по т. 3.1
към една кредитна или финансова институция не
може да надвишава 25 на сто от общия размер
на паричните средства на възложителя. Нетната
експозиция се изчислява в края на всеки месец
на базата на салдата към последната дата на съответния месец.
3.3. В случай на нарушаване на ограничението
по т. 3.2 в резултат на текущи оперативни процеси
(разходване на средства от сметки, получаване
на плащания, изменение на валутен курс и др.)
възложителят следва в срок до един месец да
извърши необходимите действия за изпълнение
на условието по т. 3.2.
3.4. Нетна експозиция към кредитна или финансова институция е разликата между левовата
равностойност на паричните средства на възложителя по сметки в дадена кредитна или финансова
институция, независимо от техния вид, и левовата
равностойност на размера на непогасената част от
предоставените му заеми и откритите банкови гаранции, по които е наредител, от същата институция.
3.5. В размера на паричните средства на възложителя не се включват паричните средства по
сметки, върху които има наложен запор.
4. Избор на изпълнител на финансова услуга
4.1. При избор на изпълнител на финансови
услуги се спазват принципите публичност, про-
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зрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и
пропорционалност.
4.2. Изборът на кредитна или финансова институция се извършва на базата на представени
оферти от най-малко пет институции.
4.3. За целите на т. 4.2 възложителите публикуват покана за оферти на интернет страницата
на органа, упражняващ правата на собственост
на държавата в дружествата по чл. 13б, както и
в поне една специализирана интернет медия и/
или в поне един ежедневник.
4.4. В поканата се посочват видът и характеристиките на финансовите услуги, за които се
провежда изборът, показателите, относителната им
тежест, методиката за определяне на комплексната
оценка на офертите, крайният срок и мястото за
представяне на офертите и др.
4.5. Срокът за получаване на оферти е 10 работни дни от публикуването на поканата.
4.6. В случаите, когато са представени оферти
от по-малко от 5 институции, възложителите публикуват повторна покана за оферти при условията
и по реда на т. 4.3 и 4.4. В този случай срокът
за получаване на оферти е 5 работни дни, като
възложителите избират изпълнител на базата на
представените оферти, независимо от техния брой.
4.7. Изборът на изпълнител се съобразява с изискванията за нетните експозиции на възложителя
към кредитни и финансови институции.
5. Отчетност
5.1. Възложителите представят в електронен
вид пред органа, упражняващ правата на собственост на държавата в съответното дружество,
информация относно прилагането на правилата
на тримесечна база (с включени данни за всеки
месец) в срок до 25-о число на месеца, следващ
съответния тримесечен отчетен период.
5.2. Органите по т. 5.1 представят в Министерството на финансите обобщена информация по
дружества относно прилагането на правилата и за
наличието на концентрация по т. 3 на тримесечна
база. Информацията се представя в електронен вид
във форма и по образец, утвърдени от министъра
на финансите и поддържани на интернет страницата на министерството, в срок до 30-о число на
месеца, следващ отчетния период. Информацията
се публикува и на интернет страницата на съответния орган по т. 5.1.
5.3. Отчетна информация, подадена във формат,
различен от утвърдения от министъра на финансите
по т. 5.2, се счита за непредставена.
6. Контрол
6.1. Органите, упражняващи правата на собственост на държавата в дружествата по чл. 13б,
осъществяват контрол по изпълнението на тези
правила.
6.2. Органите по т. 6.1 имат право да намалят
определеното в договорите за възлагане на управлението/контрола възнаграждение с до 50 на
сто за срок до три месеца, в случай че органите
за управление/контрол действат в нарушение на
тези правила.
6.3. Органите по т. 6.1 включват в договорите
за управление/контрол на дружествата по чл. 13б
задължението за представяне на информацията
по т. 5.1 и отговорността за нарушение на тези
правила.
4421
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
ОТ 28 МАЙ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за осъществяване на дей
ностите, свързани с оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите из
делия и контрола над тях във и от въоръже
ните сили на Република България, приета с
Постановление № 278 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 13 и 63 от 2011 г. и бр. 60 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 2, т. 2 думите „Закона за
експортния контрол на оръжия и изделия и
технологии с двойна употреба“ се заменят със
„Закона за експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба“.
§ 2. В чл. 79 се създават ал. 6 – 8:
„(6) Предаването на боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия за полигонни и лабораторни изпитвания от военните
формирования на въоръжените сили на Централния артилерийски технически изпитателен
полигон се извършва със заповед на ръководителя на съответното юридическо лице.
(7) Предаването на боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия за полигонни и лабораторни изпитвания от военните формирования на пряко подчинение
на министъра на отбраната на Централния
артилерийски технически изпитателен полигон
се извършва със заповед на съответния началник/командир на военното формирование.
(8) Копие от заповедите по ал. 6 и 7 се
изпраща на началника на отбраната.“
§ 3. В чл. 80 ал. 1 се изменя така:
„(1) Боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия, показали резултати,
различни от тези в техническите изисквания
при проведените полигонни и лабораторни
изпитвания, се прекатегоризират в трета категория и се снемат от употреба с акт на министъра на отбраната, след което се включват
в съответния раздел на списъка по чл. 86.“
§ 4. Наименованието на глава пета се
изменя така:
„ Г л а в а

п е т а

СНЕМАНЕ ОТ УПОТРЕБА, БРАКУВАНЕ,
У ТИЛИЗАЦИЯ И УНИЩОЖ АВАНЕ Н А
ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ“.
§ 5. В глава пета се създава раздел Ia:
„Раздел Iа
Бракуване на оръжия
Чл. 82а. Бракуването на оръжия е процес
на необратимото им разглобяване на части,
заделяне и последващо използване на годните
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за използване части, както и унищожаване на
негодните части чрез начупване, нарязване,
насичане, пробиване и други указани способи
с цел привеждането на оръжията в състояние
на непригодност за бойно използване или за
представяне втори път за бракуване.
Чл. 82б. Документалното оформяне на процеса на бракуване на оръжията се извършва
в съответствие със Счетоводния документооборот в Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната.
Чл. 82в. (1) Бракуване на оръжия – носители на класифицирана информация, се
извършва по реда на този раздел при спазване изискванията на Закона за защита на
класифицираната информация, правилника за
прилагането му, Наредбата за криптографската
сигурност на класифицираната информация,
както и на международните споразумения за
защита на класифицираната информация, по
които Република България е страна.
(2) Документите, свързани с бракуването
на оръж и я – носители на к ласифицирана
информация, се съгласуват със служителя по
сигурността на информацията.
Чл. 82г. На бракуване подлежат оръжия,
които са прекатегоризирани в пета категория
„За брак“, включени са в раздел „За брак“
от списъка по чл. 86 и са снети от употреба.
Чл. 82д. (1) Оръжията се категоризират в
пета категория, когато са частично или напълно негодни за използване по предназначение
и не могат да бъдат ремонтирани (приведени
в състояние на годност) вследствие на:
1. пълно изчерпване на техническия или
експлоатационния им ресурс;
2. негодност за бойно използване вследствие
на природни бедствия, инциденти или авария
и съществуваща обективна невъзможност или
икономическа нецелесъобразност за ремонтирането им;
3. категоризиране като „негодни за бойно
използване по предназначение“ или „опасни
за по-нататъшно съхранение“;
4. съществени отклонения от изискванията на техническата документация, които
не позволяват нормална експлоатация и не
подлежат на ремонт.
(2) Оръжията могат да бъдат категоризирани в пета категория и в следните случаи:
1. при спряно производство и невъзможност
за осигуряване на резервни части;
2. при отпадане на потребността от определена отбранителна способност или техническа
невъзможност за постигането є;
3. когато оръжията подлежат на бракуване
в изпълнение на международни договори,
решения на Народното събрание или актове
на Министерския съвет.
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(3) Оръжията, категоризирани в пета категория, се включват в раздел „За брак“ от
списъка по чл. 86.
Чл. 82е. Предложение за прекатегоризиране на оръжия в пета категория се прави от
длъжностните лица, които ги експлоатират.
Чл. 82ж. (1) За прекатегоризиране на оръжията в пета категория се назначава комисия
с писмена заповед на командира/началника
на военното формирование/ръководителя на
структурата, които пряко ги експлоатират.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се
включват:
1. председател – заместник-командирът/
ръководителят по логистика или началникът
на службата по съответния вид осигуряване;
2. членове – технически експерти и други
специалисти по дадения образец оръжие,
както и представител на финансовия орган.
(3) В състава на комисията по ал. 1 не се
включва материалноотговорното лице, на
което се числят оръжията, предложени за
прекатегоризиране и бракуване.
Чл. 82з. Комисията проверява техническото състояние на всяко оръжие поотделно в
присъствието на материалноотговорното лице,
изготвя Акт за изменение на качественото/
техническото състояние на дълготрайните
материални активи и материалните запаси
съгласно Счетоводния документооборот в
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и прави предложение за включване на прекатегоризираните в
пета категория оръжия в раздел „За брак“ от
списъка по чл. 86.
Чл. 82и. (1) Бракуването на оръжия се
извършва след полу чаване в съответното
военно формирование/структура на извадка
от утвърдения списък по чл. 86.
(2) Фактическо бракуване се осъществява
само при наличие на необходимите технологии, технологично оборудване и обучен
личен състав.
(3) За фактическо бракуване на оръжия
се назначава комисия с писмена заповед на
командира/началника на военното формирование/ръководителя на структурата. В състава
на комисията се включват:
1. председател – заместник-командирът/
ръководителят по логистика или началникът
на службата по съответния вид осигуряване;
2. членове – технически експерти и други
специалисти по дадения образец оръжие,
както и представител на финансовия орган.
(4) В състава на комисията не се включва
материалноотговорното лице, на което се
числят оръжията, предложени за прекатегоризиране и бракуване.
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(5) При необходимост по предложение на
комисията командирът/началникът на военното формирование/ръководителят на структурата, който е назначил комисията, може да
привлича и други специалисти.
(6) Материалноотговорното лице представя
на комисията предложените за брак оръжия
по фактическо състояние, в комплектност
съгласно комплектовъчната ведомост, заедно
с отчетните документи, формуляри, паспорти
и служебни книжки, с оформена техническа
и служебна документация.
(7) Към документацията се прилагат копия от всички налични приходно-разходни
документи, проследяващи изменението на
комплектността на оръжията и разхода на
запасни инструменти и принадлежности.
(8) Комисията проверява техническото
състояние на всяко оръжие поотделно в присъствието на материалноотговорното лице.
(9) Комисията изготвя протокол за брак
съгласно Счетоводния документооборот в
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната.
(10) В протокола за бракуване не се допуска
нанасяне на поправки и добавки в наименованието, количеството, категорията, цената,
стойността и др.
Ч л. 82к. При констат и рано довеж дане
до негодност вследствие на нарушения на
длъжностните лица при съхраняването и експлоатацията на предложените за бракуване
оръжия председателят на комисията информира писмено за това командира/началника
на военното формирование/ръководителя на
структурата.
Чл. 82л. (1) При фактическото бракуване
на оръжия в присъствието на назначената
комисия и на материалноотговорното лице
обученият личен състав извършва необратимото им разглобяване на части, заделяне
за последващо използване на годните за използване части и унищожаване на негодните
части чрез начупване, нарязване, насичане,
пробиване и други указани способи с цел
привеждането на оръжията в състояние на
непригодност за бойно използване или за
повторно представяне за бракуване.
(2) Протоколът за брак се подписва от
членовете на комисията и се утвърждава от
командира/началника на военното формирование/ръководителя на структура, които
пряко експлоатират оръжията.
(3) Получените след бракуването на оръжия
вещи се сортират и разпределят, както следва:
1. за резервни части (II категория);
2. за ремонт (III и IV категория);
3. за скрап (V категория);
4. за унищожаване;
5. за продажба;
6. за учебни цели.
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(4) Годните за резервни части детайли от
бракуваните оръжия се снемат и се завеждат
на счетоводен отчет съгласно Счетоводния
документооборот в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната.
(5) Ос та на л и т е час т и о т бра к у ва ни т е
оръж и я се у нищожават или довеж дат до
скрап, като за целта се изготвят съответните
счетоводни документи по Счетоводния документооборот в Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната.
Чл. 82м. Командирът/началникът на военното формирование/ ръководителят на структурата докладва по команден ред за снемане
от отчет на бракуваните оръжия.
Чл. 82н. (1) Подлежащото на бракуване
стрелково оръжие се предава във военно
формирование 22060 – Велико Търново, на
Съвместното командване на силите, където
се извършва фактическото му бракуване.
(2) Фактическото бракуване на стрелково
оръжие се извършва по механичен начин чрез
счупване, смачкване, срязване, разглобяване и
др. на основните му части и механизми (цев,
цевна кутия, ударно-спускателен механизъм,
възвратен механизъм, мерни прибори и др.).
(3) Полученият от бракуването скрап се
претопява под охраната и контрола на представители на служба „Военна полиция“.
Чл. 82о. Фактическото бракуване на артилерийска материална част се извършва чрез:
1. разделяне на тялото на две части на
разстояние не повече от 100 мм от затворната част;
2. срязване на едната страна на затворната
част по канала на поставяне на затвора или
заваряване на затвора към затворната част
на две места в крайно положение;
3. срязване на лявата цапфа на люлката
и мястото за установяване на тази цапфа на
горната част на лафета;
4. разделяне на станините на две приблизително равни части;
5. отделяне на секция от корпуса, включваща отверстие на главното предаване, чрез
вертикални и хоризонтални разрези в страничните листове и диагонални разрези на
покрива или дъното и предните и задните
листове така, че отверстието за страничното
предаване да остане в отделна част;
6. разделяне на опорната плоча и лафета
на две приблизително равни части при минохвъргачките;
7. сч у пване на оптичните елементи и
смачкване на корпуса при оптичните прибори.
Чл. 82п. (1) Фактическото бракуване на
зенитно-ракетно и ракетно оръжие се извършва чрез снемане на генераторните елементи,
специа лни те елек т ровак у у мни елемен т и,
блоковете на опознавателната апаратура и

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

на системата за активен отговор с филтрите,
оптическите прибори и отделни елементи,
представляващи класифицирана информация.
(2) Функционално цели възли и детайли
не се предават за скрап. Те се довеждат до
състояние, при което е невъзможно да бъдат
определени техните работни честоти, диапазони, кодировка, предназначение и технически
параметри, след което се предават за скрап.
(3) Документацията на зенитно-ракетното
и ракетното оръжие, съдържаща класифицирана информация, се съхранява и унищожава
при условията и по реда на Закона за защита
на класифицираната информация и правилника за прилагането му и при спазване на
меж дународните споразумения за защита
на класифицираната информация, по които
Република България е страна.
(4) Функционално цели електросилови агрегати не се предават за скрап. При бракуването на комплектуващите зенитно-ракетното
и ракетното оръжие електросилови агрегати
предназначените за скрап възли и детайли
се довеждат до състояние, непозволяващо
повторното им използване по предназначение
или използване за други цели, след което се
предават за скрап.“
§ 6. В чл. 84 се създава ал. 5:
„(5) Отпадъчните барути и взривни вещества, получени в резултат на утилизацията на
боеприпаси, които не са продадени в срока
по чл. 93, ал. 1, се унищожават чрез изгаряне
или взривяване от модула за унищожаване
на невзривени боеприпаси, в чиято зона на
отговорност се намира изпълнителят по договора за утилизация, на подходящ най-близък
до изпълнителя полигон.“
§ 7. Създава се глава пета „а“:
„ Г л а в а

п е т а

„ а “

БЕ ЗВЪ ЗМ Е ЗД НО П РЕДОС ТА ВЯ Н Е Н А
ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 84а. (1) При наличие на мотивирано
искане ОБВВПИ могат да бъдат предоставяни
безвъзмездно между юридическите лица от
състава на въоръжените сили, както и между
юридическите лица от състава на въоръжените сили и на Министерството на отбраната
със заповед на ръководителя на съответното
юридическо лице.
(2) На безвъзмездно предоставяне по ал. 1
подлежат ОБВВПИ, които не са излишни за
предоставящото юридическо лице и са необходими за осъществяване на бойната подготовка и/или за изпълнение на функциите на
въоръжените сили и/или на Министерството
на отбраната и не подлежат на снемане от
употреба.
(3) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща
на началника на отбраната.
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Чл. 84б. (1) Боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия, категоризирани
в ІІІ категория, се предоставят безвъзмездно
на Съвместното командване на силите със
заповед на ръководител я на съответното
юридическо лице.
(2) Предоставените в управление на Съвместното командване на силите боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
по ал. 1 се включват в списъка по чл. 86 и
се съхраняват от Съвместното командване
на силите до предаването им за утилизация/унищожение или до предаването им на
купувача.
(3) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща
на началника на отбраната.
Чл. 84в. Боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия, категоризирани
в І и ІІ категория, както и оръжията, категоризирани в І, ІІ, ІІІ и ІV категория, които
са излишни за юридическото лице, в чието
управление са те, и не са необходими за осъществяване функциите на юридическите лица
от състава на въоръжените сили, се включват
в списъка по чл. 86 и се съхраняват от юридическото лице, в чието управление са те, до
предаването им за утилизация/унищожаване
или до предаването им на купувача.
Чл. 84г. Оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, включени в
раздел „За търговска реализация“ от списъка
по чл. 86, при наличие на мотивирано искане
могат да бъдат безвъзмездно предоставяни в
управление или собствеността върху тях да
бъде прехвърляна безвъзмездно на юридически
лица на бюджетна издръжка, при условие че за
тях не е открита процедура по чл. 89 или 91.
Чл. 84д. Оръжията, включени в раздел
„За утилизация“ от списъка по чл. 86, както
и боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия І и ІІ категория и
категоризираните в ІІІ категория съгласно
изискванията на чл. 81, ал. 4, т. 1, 3 и 4,
включени в раздел „За утилизация“ от списъка по чл. 86, могат да бъдат безвъзмездно
предоставяни в управление или собствеността
върху тях да бъде прехвърляна безвъзмездно
на юридически лица на бюджетна издръжка,
при условие че:
1. за тях не е открита процедура по чл. 89
или 91;
2. за тях не е открита процедура по възлагане на обществена поръчка за утилизация;
3. за тях е завършила процедура по възлагане на обществена поръчка за утилизация,
избран е изпълнител и е сключен договор, но
те се намират в складовете на въоръжените
сили или на Министерството на отбраната и
изпълнителят е съгласен; в този случай договорът за утилизация се прекратява частично
или изцяло.
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Чл. 84е. (1) При наличие на мотивирано
искане от юридически лица на бюджетна
издръжка за безвъзмездно предоставяне в
управление или за безвъзмездно прехвърляне
правото на собственост оръжията, отговарящи на изискванията на чл. 84г и 84д, могат
да бъдат извадени от списъка по чл. 86 и да
бъдат направени трайно негодни за употреба
чрез обезопасяване, при което всички основни
части на огнестрелното оръжие са в състояние
на постоянна нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или
модифицирани по начин, който би позволил
оръжията да бъдат въведени отново в употреба.
(2) Структурата, извършила обезопасяването и привеждането на оръжието в необратимо
състояние на непригодност за бойно използване, издава протокол, удостоверяващ това.
(3) Протоколът по ал. 2 се изготвя в три
екземпляра и съдържа:
1. наименование на структурата, извършила
обезопасяването и привеждането на оръжието
в необратимо състояние на непригодност за
бойно използване, и дата на изпълнението му;
2. състав на комисията, определена в заповедта на ръководителя на структурата, за
приемане на резултатите от обезопасяването и
привеждането на оръжието в необратимо състояние на непригодност за бойно използване;
3. п роцед у ри т е, извършен и п ри обез
опасяването и привеждането на оръжието
в необратимо състояние на непригодност за
бойно използване;
4. заключение на комисията, от което да е
видно, че оръжието е обезопасено и е приведено в необратимо състояние на непригодност
за бойно използване.
(4) Протоколът по ал. 2 се подписва от
членовете на комисията и се утвърждава
от ръководителя на структурата, извършила
обезопасяването и привеждането на оръжието
в необратимо състояние на непригодност за
бойно използване.
(5) Оръжията по ал. 1, направени трайно
негодни за употреба, могат да се предоставят
безвъзмездно в управление или правото на
собственост върху тях да се прехвърля безвъзмездно на юридически лица на бюджетна
издръжка при условия и по ред, определени
със Закона за държавната собственост и
правилника за прилагането му. Разходите за
довеждането им в това състояние са за сметка
на искателя.“
§ 8. В чл. 85, ал. 2 думите „Закона за
експортния контрол на оръжия и изделия и
технологии с двойна употреба“ се заменят със
„Закона за експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба“.
§ 9. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
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„Списъкът по ал. 1 съдържа три раздела – „За търговска реализация“, „За утилизация“ и „За брак“:“;
б) в т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) оръжия, категоризирани в І, ІІ, ІІІ и
ІV категория, които не са били включвани в
този раздел в предходни години;“
в) създава се т. 3:
„3. в раздел „За брак“ се включват оръжията, категоризирани в V категория.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Списъкът по ал. 1 се съгласува от
служителя по сигурността на информацията
в Министерството на отбраната/съответната
структура.“
§ 10. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. (1) Отпадъчните барути и взривни
вещества, получени в резултат на утилизация
на боеприпаси, подлежат на продажба в срок
90 дни от получаването им от хранилища
или площадки на изпълнителя по договора
за утилизация.
(2) Началната продажна цена на отпадъчните барути и взривни вещества, получени
в резултат на утилизация на боеприпаси, се
определя от комисията по чл. 87, ал. 1 в срок
7 дни от получаването им от хранилища или
площадки на изпълнителя по договора за
утилизация.
(3) Способът на продажба на отпадъчните барути и взривни вещества, получени в
резултат на утилизация на боеприпаси, се
определя в срока по ал. 2 с акт на министъра
на отбраната.
(4) В случаите, в които е определен способ
пряка продажба, тя се осъществява по реда
на чл. 89, ал. 1, 2, 4 и 5 и чл. 90.
(5) В случай че отпадъчните барути и
взривни вещества, получени в резултат на
утилизация на боеприпаси, не бъдат продадени
в срока по ал. 1, те се унищожават по реда
на чл. 84, ал. 5.“
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 6 се изменя така:
„6. „Съответна структура“ е служба „Военна полиция“, служба „Военна информация“,
Националният военен университет „Васил
Левски“, Висшето военноморско училище
„Н. Й. Вапцаров“, Военната академия „Г. С.
Раковски“, Военномедицинската академия,
Националната гвардейска част, Стационарната
комуникационна и информационна система
и Военногеографската служба.“
Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4473
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РЕШЕНИЕ № 349
ОТ 28 МАЙ 2013 Г.

С Т Р. 1 1

устройството от 28 февруари 2013 г., части
от имоти – частна собственост, намиращи се
в гр. Видин, с. Покрайна, с. Капитановци и
с. Антимово, община Видин, област Видин,
подробно описани в приложението по вид,
размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавнa нуждa за изграждане
на обект „Нов граничен мост на река Дунав
при Видин – Калафат“ на територията на
община Видин, област Видин
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Нов граничен мост на
река Дунав при Видин – Калафат“ съгласно
влязъл в сила парцеларен план, одобрен със
Заповед № РД-02-14-242 на заместник-министъра на регионалното развитие и благо

Приложение
към т. 1
Землище на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971
Имот
№

1

Вид на
Начин Кат. Площ
територията
на
земя (в дка)
трайно
на
ползваимота
не
(НТП )
2

3

4

5

48.38

зем. територ.

нива

IV

54.23

зем. територ.

нива

58.86

зем. територ.

46.20

Площ,
подлежаща
на

СтойВид
Име на собственика на
ност собствеимота
(в лв.)
ност
(трите имена/име на юридическото лице)

отчуждаване
(в дка)
6

7

8

9

3,000

0,009

7,00

частна

К Р ЪС ТО М А РИНОВ М АРИНОВ

IV

45,287

0,102

76,00

частна

ВИДИНСК А СВЕТА МИТРОПОЛИЯ

нива

V

7,000

0,009

5,00

частна

КАЛИН МИХАЙЛОВ ТАНЧЕВ

зем. територ.

нива

V

2,001

0,009

4,00

частна

МЛАДЕН СТЕФАНОВ МУСТАЦОВ

52.44

зем. територ.

нива

IV

1,933

0,009

6,00

частна

Л АЗА Р ПЕТРОВ ПРЕДОВ
КОЛЧЕВ

46.22

зем. територ.

нива

V

2,000

0,009

4,00

частна

Т Е М Е Н У Ж К А Д И НОВ А
МАНДРУЦОВА

52.46

зем. територ.

нива

IV

1,750

0,009

6,00

частна

Н И КОЛ А
ЗДЪРНОВ

46.24

зем. територ.

нива

V

1,000

0,011

5,00

частна

МАРИО ИВАНОВ МИШЕВ

52.50

зем. територ.

нива

IV

2,353

0,011

8,00

частна

ИВАН ХАРАЛАМПОВ ЙОНОВ

46.25

зем. територ.

нива

V

1,400

0,016

8,00

частна

ЛЮБКА ЛЮБЕНОВА ПЕТ
КОВА

52.52

зем. територ.

нива

IV

2,079

0,022

15,00

частна

Д И М И Т ЪР ДОБРЕВ М АРИНОВ

46.26

зем. територ.

нива

V

1,360

0,007

4,00

частна

ЙОН Н. Д. ГИЦОВ

42.27

зем. територ.

нива

III

7,356

0,085

60,00

частна

ПЕРСА А ЛЕКСА Н ДРОВА
СТОЯНОВА

Л А П А Д АТ ОВ

С Т Р.
1

12

ДЪРЖАВЕН
3

4

5

81.85

зем. територ.

нива

IV

3,665

0,022

15,00

частна

ЛЮДМИЛ НИСТОРОВ ПАНТЕВ

42.39

зем. територ.

нива

III

6,754

0,011

9,00

частна

ПЕТЪР СТАНКОВ ИВАНОВ

42.37

зем. територ.

нива

III

6,396

0,009

7,00

частна

„БРИТИШ ИНВЕСТМЪНТ“ – ООД

138,31

зем. територ.

пасище,
мера

IV

2,826

0,013

9,00

частна

КАРМЕН КАСИАНОВ САВОВ

189.8

зем. територ.

нива

IV

7,090

0,013

3,00
3,00
4,00

частна

ГЕОРГИ ПЕТРОВ НИЦОВ
ПЕТЪР НИЦОВ МАРИНОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ НИЦОВ

189.4

зем. територ.

нива

IV

17,00

частна

НАЙДЕН НАЙДЕНОВ ГРУЕВ

138.7

зем. територ.

пасище,
мера

IV

3,041

0,016

12,00

частна

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЦЕКОВ

138,26

зем. територ.

пасище,
мера

IV

3,036

0,009

7,00

частна

ЗД РА ВК А Л А П А Д АТОВА
ЛИЛКОВА

142.43

зем. територ.

нива

IV

4,080

0,093

63,00

частна

СНЕЖ АНА МИХ АЙЛОВА
ГЕРГОВА

142.50

зем. територ.

нива

IV

4,075

0,064

44,00

частна

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

142.59

зем. територ.

нива

IV

4,472

0,013

9,00

частна

ВИОЛЕТА СТЕФА Н ПЕТ
РЕСКУ

142.73

зем. територ.

нива

IV

4,509

0,013

9,00

частна

ПЪРВАН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

415.3

зем. територ.

стоп.
двор

31,975

0,011

96,00

частна

СД „ДОЧЕВ И СИЕ“

150.25

зем. територ.

нива

4,160

0,009

7,00

частна

ИВАН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

Брой имоти: 27

28,000 0,022

Общи площи 192,598 0,626
(в дка):

7
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522,00

Землище на с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131
Имот
Вид на
№
територията

86.18

селскостоп.

75.20

селскостоп.

78.11

селскостоп.

78.63

селскостоп.

Брой имоти: 4

Начин на Кат.
Площ
Площ,
СтойВид
Име на собственика на
трайно
земя
(в дка)
подлежа- ност собствеимота
ползване
на имота
ща на
(в лв.)
ност
(трите имена/име на
(НТП )
юридическото лице)
отчуждаване
(в дка)
СЕВЕРИНА ЛАЗАРОВА
нива
III
3,211
0,008
1,10
частна
КАРАДЖОВА
пасище,
ЕВДОК ИМ БОРИСОВ
III
0,779
0,007
4,72
частна
мера
ЙОНОВ
ЦВЕТКО ЙОНОВ ТОНпасище,
IV
3,476
0,017
12,37
частна
мера
ЧЕВ
пасище,
ТОМО П АС КОВ А НIV
0,930
0,009
5,89
частна
мера
ГЕЛОВ
Общи площи
8,396
0,041
24,08
(в дка):
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Землище на с. Капитановци, ЕКАТТЕ 36141
Площ,
Име на собственика на
СтойВид
имота
Площ подлежаща ност собствена
(трите имена/име на
Имот
Вид на
Кат. (в дка)
(в лв.) ност
юридическото лице)
№
територията
земя
на
имота отчуждаване
(в дка)
34.14 селскостоп. нива
III
2,630 0,013
8,78
частна „МАНОС – 66“ – ЕООД
34,3
селскостоп. нива
III
3,848 0,007
5,08
частна С Т А Н А Г Е ОР Г И Е В А
ЦЕНОВА
Брой имоти: 2
Общи площи
6,478 0,020
13,86
(в дка):
Начин на
трайно
ползване
(НТП)

Землище на с. Антимово, ЕКАТТЕ 00919
Имот
Вид на
№
територията

Начин на
трайно
ползване
(НТП)

Кат. Площ
Площ,
земя (в дка) подлежаща
на
на
имота
отчуждаване
(в дка)

Стойност
(в лв.)

Вид
Име на собственика на
собствеимота
ност
(трите имена/име на
юридическото лице)

95,2

селскост.

нива

IV

0,960

0,009

8

частна

94,6

селскост.

изост. нива IV

9,509

1,191

1052

частна

93,104 селскост.

нива

IV

2,880

0,057

46

частна

93,144 селскост.

нива

IV

0,824

0,040

33

частна

92,115 селскост.

и з о с т. т р.
IV
нас.

0,095

0,095

77

частна

92,121 селскост.

нива

1,632

0,299

240

частна

Брой имоти: 6

Общи площи
(в дка):

15,900

1,691

1456,000

4474

IV

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за безопасност при работа по
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
(обн., ДВ, бр. 21 от 2005 г.; изм., бр. 17 от
2011 г.)
§ 1. Членове 18 и 19 се изменят така:
„Чл. 18. (1) Обучението на персонала и
проверката на знанията за придобиване или
потвърждаване на квалификационна група се
организират и осъществяват в работно време,
без или със откъсване от работа, от:

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ
ХАДЖИЕВ
СА ШО ИВА НОВ СИМЕОНОВ
„БАЛК АН ДИВЕЛЪП
МЪНТС“ – ЕООД
„БАЛК АН ДИВЕЛЪП
МЪНТС“ – ЕООД
„БУЛПЕТРОЛ ТРЕЙД“ –
ЕООД
ЕЛЕФТЕР ФЛОРОВ НИКОЛОВ

1. работодателя;
2. енергийни предприятия – титуляри на
лицензия по Закона за енергетиката;
3. центрове за професионално обучение,
получили лицензия за осъществяване на професионално обучение по следните професии
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на
Закона за професионалното образование и
обучение: електротехник, електромонтьор,
техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и
инсталации, оператор на парни и водогрейни съоръжения, техник по автоматизация и
монтьор по автоматизация;
4. висши училища, получили акредитация
за осъществяване на обучение по професионалните направления: електротехника,
е лек т р он и к а и а в т омат и к а; енерг е т и к а;
комуникационна и компютърна техника, съгласно Класификатора на областите за висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64
от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от
2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.).
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(2) Обучението за придобиване или по
твърждаване на квалификационна група се
провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“
съгласно Закона за висшето образование и
притежаващи:
1. пета квалификационна група по електробезопасност при обучение или потвърждаване
за четвърта и пета квалификационна група;
2. не по-малка от четвърта квалификационна група при обучение или потвърждаване
за втора и трета квалификационна група.
(3) Алинея 2 не се прилага за академичния
състав на висшите училища, както и за медицинските специалисти, които обучават по
правилата за оказване на долекарска помощ
при поражение от електрически ток.
Чл. 19. (1) Обучението за придобиване или
потвърждаване на квалификационна група се
провежда по писмени програми, с които се
определят:
1. образователен минимум от знания и умения за теоретична и практическа подготовка,
необходими за придобиване на съответната
квалификационна група;
2. продължителност на обучението;
3. датите за провеждане на изпитите за
придобиване на квалификационна група.
(2) Образователният минимум от знания
и умения по т. 1 на ал. 1 тематично и по
съдържание обхваща изискванията на този
правилник и отчита специфичните характеристики на действително извършваната работа.
(3) Продължителността на обучението за
придобиване на квалификационна група не
трябва да бъде по малка от:
1. 4 учебни часа – за втора квалификационна група;
2. 8 учебни часа – за трета квалификационна група;
3. 12 учебни часа – за четвърта квалификационна група;
4. 18 учебни часа – за пета квалификационна група.
(4) Продължителността на обучението за
потвърждаване на квалификационна група
може да бъде намалена с 25 % спрямо тази
за придобиване на квалификационна група.“
§ 2. Алинеи 2 и 3 на чл. 20 се изменят така:
„(2) Когато обучението за квалификационна група се провежда от работодателя,
той утвърждава програмите по чл. 19, ал. 1
и определя със заповед състава на изпитните комисии, като при изпити за четвърта и
пета квалификационна група председателят
и членовете на комисията трябва да притежават пета квалификационна група, а при
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изпити за втора и трета квалификационна
група – не по-ниска от четвърта квалификационна група.
(3) Когато обучението и изпитите за квалификационна група се провеждат от лицата
по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 4, техните ръководители
утвърждават програмите по чл. 19, ал. 1 и
определят със заповед състава на изпитните
комисии, като спазват изискванията по ал. 2.“
§ 3. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Изпитът по чл. 20, ал. 1 е писмен
и/или устен и се провежда по утвърдени от
работодателя или от ръководителите на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 4 тестове за всяка
квалификационна група.“
§ 4. Алинея 1 на чл. 22 се изменя така:
„(1) При полагане на устен изпит се задават
най-малко три въпроса, един от които е по
правилата за оказване на долекарска помощ
при поражение от електрически ток.“
§ 5. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) За полагане на писмен изпит
се използва тест с не по-малко от:
1. 15 въпроса – за втора квалификационна
група;
2. 20 въпроса – за трета квалификационна
група;
3. 30 въпроса – за четвърта квалификационна група;
4. 40 въпроса – за пета квалификационна
група.
(2) За всеки въпрос по чл. 1 се посочват
по четири отговора, от които само един е
правилен.
(3) Допуска се тестът да се попълва и оценява на компютър.
(4) Изпитът по ал. 1 е успешно издържан,
когато правилните отговори са най-малко
80 %.“
§ 6. В ал. 3 на чл. 25 думите „в специализиран учебен център/фирма“ се заменят с „от
лицата по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 4“.
§ 7. В ал. 2 на чл. 26 думите „в специализиран учебен център/фирма“ се заменят
с „провеждани от лицата по чл. 18, ал. 1,
т. 2 – 4“, а думите „ръководителя на специализирания център/фирма“ със „съответния
ръководител“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Правилникът влиза в сила три месеца
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма:
Асен Василев
Министър на труда и
социалната политика:
Деяна Костадинова
4346
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника на Фонд „Научни изследвания“
(обн., ДВ, бр. 73 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104
от 2005 г., бр. 86 от 2006 г., бр. 107 от 2008 г.;
изм., бр. 29 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Фондът е с обща численост на персонала 12 щатни бройки.“
§ 2. В чл. 4 думите „научната дейност и“
се заменят с „научните изследвания,“, а думите „националните предприсъединителни
и присъединителни фондове“ се заменят с
„кохезионната политика“.
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Фондът финансира научноизследователски проекти с обща продължителност,
определена с решението за откриване на конкурсната процедура, но не повече от 5 години.“
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Фондът предоставя данни на Министерството на образованието, младежта
и науката за поддържане на регистъра по
чл. 7б от Закона за насърчаване на научните
изследвания.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Националния център за
аграрни науки“ се заменят със „Селскостопанската академия“.
2. В ал. 3 думите „и министъра на финансите“ се заличават.
3. В ал. 4:
а) в т. 3 думите „Националния център за
аграрни науки“ се заменят със „Селскостопанската академия“;
б) създават се т. 6, 7 и 8:
„6. лица, осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
7. лица, поставени под запрещение;
8. лица, причинили виновно имуществени
вреди на фонда.“
§ 6. В чл. 9 изречение второ се заличава.
§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Членовете на изпълнителния
съвет се освобождават и преди изтичане на
мандата:
1. по инициатива на министъра на образованието, младежта и науката;
2. по тяхна писмена молба;
3. при обективна невъзможност да изпълняват задълженията си;
4. при влязла в сила присъда;
5. при поставяне под запрещение;
6. при виновно причиняване имуществени
вреди на фонда;
7. по инициатива на органа, който ги е
предложил;
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8. при възникване на някое от обстоятелствата по чл. 8, ал. 4.
(2) Членовете на изпълнителния съвет се
освобождават със заповед на министъра на
образованието, младежта и науката.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят с
„управителя“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. определя проектите, които ще бъдат
финансирани, както и размера на средствата, които им се предоставят, въз основа на
докладите на съответните временни научноекспертни комисии;“.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. приема правила за текущ финансов контрол и отчетност по изпълнението на договорите за финансиране на научни изследвания;“.
5. Създава се нова т. 8:
„8. приема правила за работата на временните и постоянните научно-експертни комисии
по предложение на управителя на фонда;“.
6. Досегашната т. 8 става т. 9, като в нея
думата „одобрява“ се заменя с „приема“.
7. Досегашната т. 9 става т. 10, като в нея
след думата „фонда“ се добавя „и го публикува
на интернет страницата на фонда“.
8. Досегашните т. 10 – 15 стават съответно
т. 11 – 16.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се добавя изречение второ: „При
вземане на решенията представителите на
държавата имат право само на съвещателен
глас.“
2. Създават се алинеи 4 и 5:
„(4) Решенията на изпълнителния съвет се
публикуват на интернет страница на фонда.
(5) За осъществяване на дейност та си
изп ъ лни телни я т съвет п риема вът решни
правила.“
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думата „одобрение“ се заменя с
„приемане“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. разработва правила за текущ финансов контрол и отчетност по изпълнението
на договорите за финансиране на научни
изследвания и ги представя за приемане от
изпълнителния съвет;“.
3. Създава се нова т. 5:
„5. открива със заповед конкурсните процедури въз основа на решение на изпълнителния съвет;“.
4. Досегашната т. 5 става т. 6.
5. Досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя
така:
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„7. внася за разглеждане от изпълнителния
съвет докладите на временните научно-експертни комисии по чл. 34е, а при поискване от
изпълнителния съвет – и писмените рецензии
на оценителите;“.
6. Досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно
т. 8, 9 и 10.
§ 11. Досегашният раздел IV „Научно-експертни комисии“ става раздел III „Научноекспертни комисии“.
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Постоянните научно-експертни
комисии извършват анализ и оценка на изпълнението на междинните етапи на финансираните конкурсни проекти и на окончателните
резултати на завършените научноизследователски проекти.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Постоянните научно-експертни комисии се създават по научни области.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Постоянна научно-експертна комисия
може да се създаде и за повече от една научна област.“
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „осъществяване“ се заменя
с „организиране“, а след думата „оценяване“
се добавя „и класиране“.
2. В ал. 2 думата „научни“ се заличава.
3. В ал. 3 думите „приоритетно научно
направление“ се заменят с „приоритетно
направление“.
4. В ал. 4 думите „приоритетно научно
направление“ се заменят с „приоритетно
направление“.
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „19“ се заменя с „11“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съставите на постоянните и на временните научно-експертни комисии се определят със заповед на управителя на фонда
след решение на изпълнителния съвет по
предложение на научните институти на БАН,
всички висши училища, на Селскостопанската
академия и на неправителствени организации
на учените.“
3. В ал. 4 думата „назначават“ се заменя
с „определят“.
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Първото заседание на научно-експертните комисии се свиква от управителя.“
2. В ал. 2 думите „и се утвърждават от
изпълнителния съвет на фонда“ се заличават.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) По решение на комисията в работата
є могат да бъдат поканени експерти, които да
изразят становище по определени въпроси.“
4. В ал. 6 думата „три“ се заменя с „пет“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Председателят,
заместник-председателят и“ се заличават;
б) точка 3 се изменя така:
„3. при виновно неизпълнение на задълженията им;“
в) създава се т. 5:
„5. при увреждане на доброто име или
имуществото на фонда.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 17. Създава се чл. 23:
„Чл. 23. Научно-експертните комисии осъществяват дейността си по правила, приети
от изпълнителния съвет по предложение на
управителя.“
§ 18. Отменят се чл. 24, 25, 26 и 27.
§ 19. Досегашният раздел III става раздел IV.
§ 20. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „наименованията“ се заменя
с „тематичните цели“;
б) създава се т. 6:
„6. видовете базови организации по чл. 30,
ал. 2.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Годишната оперативна програма може
да бъде актуализирана в рамките на бюджетната година.“
§ 21. Досегашният раздел ІV „Организиране
и провеждане на конкурсите“ става раздел V
и се изменя така:
„Раздел V
Организиране и провеждане на конкурсите
Чл. 29. Конкурсите за финансиране на научноизследователски проекти се провеждат
по тематични цели, определени в годишната
оперативна програма на фонда.
Чл. 30. (1) В конкурсите, обявени от фонда,
кандидатстват учени или колективи от учени
от България. В колективите могат да участват
и чуждестранни физически лица и колективи.
(2) Научните колективи задължително се
представляват от базова организация – юридическо лице.
(3) Видовете базови организации по ал. 2 се
определят в годишната оперативна програма, а
конкретните изисквания към кандидатите – в
документацията за конкурса.
Чл. 31. (1) Конкурсната процедура се открива въз основа на решение на изпълнителния
съвет със заповед на управителя на фонда,
която съдържа:
1. тематична цел на конкурса;
2. общия размер на финансовите средства,
които ще бъдат предоставени за научни изследвания по конкурса;
3. срокове за подаване на документите, за
допускане, оценка и класиране на проектите;
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4. специални изисквания към кандидатите
и техните проекти, когато има такива;
5. обща продължителност на научноизследователските проекти, които ще бъдат
финансирани, съобразена с чл. 5;
6. документите за участие в конкурса.
(2) Поканата за участие в конкурсната процедура се публикува в централен ежедневник
и на интернет страницата на фонда. Тя трябва
да съдържа информация за обстоятелствата
по ал. 1.
(3) С решението и заповедта по ал. 1 се
утвърждават и образците за документи за
кандидатстване и конкретните условия и ред
за конкурсната процедура.
(4) За всеки отделен конкурс не по-късно
от датата на откриването му изпълнителният
съвет одобрява методика за оценка и класиране
на кандидатстващите за финансиране проекти.
(5) Образците на документи за кандидатстване, конкретните условия и ред за конкурсната процедура по ал. 3, както и методиката
по ал. 4 се публикуват на интернет страницата
на фонда.
Чл. 32. Конкурсните научноизследователски
проекти задължително съдържат:
1. анализ на състоянието на изследванията
по проблема;
2. цели на проекта, хипотези и подходи за
постигането им;
3. методи, апаратура и изследователски
техники;
4. план на изследванията и на дейностите,
изпълнявани от участниците и членовете на
научния колектив;
5. очаквани резултати;
6. план за реализация и разпространение
на резултатите от научноизследователския
проект;
7. обоснован финансов план.
Чл. 33. Конкурсната процедура включва:
1. допускане до оценяване на подадените
научноизследователски проекти;
2. разглеждане и оценяване на научноизследователските проекти;
3. класиране на научноизследователските
проекти;
4. определяне на научноизследователските
проекти, които ще бъдат финансирани.
Чл. 34. (1) Допускането до оценяване на
подадените научноизследователски проекти се
извършва от съответната временна научноекспертна комисия.
(2) Не се допуска до оценяване научноизследователски проект:
1. който е постъпил след определения срок;
2. за който не е представен някой от документите за участие;
3. за който документите за участие не са
представени в определения брой, вид или
форма;
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4. когато базовата организация или кандидатът не отговорят на изискванията по
чл. 30, ал. 3.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3 се определя
срок не по-дълъг от 5 дни за отстраняване на
допуснатото несъответствие, за което кандидатът се уведомява писмено.
Чл. 34а. (1) Комисията по чл. 34 изготвя
протокол, който съдържа:
1. списък на нау чноизследователск ите
проекти, допуснати до оценяване;
2. списък на научноизследователските проекти, които не са допуснати до оценяване, и
основанията и мотивите за недопускането им.
(2) Вносителите се уведомяват писмено за
резултатите от допускането не по-късно от 7
дни от изготвянето на протокола по ал. 1. В
уведомлението за недопускане до оценяване
се посочват основанията и мотивите за това.
Чл. 34б. (1) Оценяването и класирането на
допуснатите до оценяване научноизследователски проекти се организират от съответната
временна научно-експертна комисия.
(2) Оценяването и класирането се извършват съобразно критериите по чл. 25 от Закона
за насърчаване на научните изследвания и
според методиката по чл. 31, ал. 4.
Чл. 34в. (1) Оценяването на проектите се
извършва от национални и/или международни
независими оценители.
(2) Оценителите се определят с решение
на съответната временна научно-експертна
комисия от база с данни за оценители, администрирана от фонда.
(3) В базата данни с оценители се включват лица:
1. придобили образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на
науките“;
2. които имат активна научна дейност
най-малко три години преди публикуване на
поканата по чл. 31, ал. 2, включително и публикации в съответната приоритетна област;
3. притежават опит в оценяване на научноизследователски проекти;
4. притежават опит в изпълнението на
научноизследователски проекти.
(4) Оценителите се включват в базата данни
по предложение на български и чуждестранни висши училища и научни организации,
неправителствени организации на учените,
научни фондове и международни научни организации и инфраструктури. В базата данни
се включват и регистрирани оценители на
Европейската комисия.
(5) Имената на оценителите не се огласяват преди утвърждаване на класирането от
изпълнителния съвет.
(6) Не може да бъде оценител в определен
конкурс:
1. лице, което е член на научен колектив,
подал проектно предложение;
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2. лице, което е съпруг или съпруга или е
във фактическо съжителство, или е роднина
по права линия без ограничения, по съребрена
линия до четвърта степен включително или по
сватовство до четвърта степен включително
на член на научния колектив, подал проектно
предложение;
3. лице, което е член на научно-експертна
комисия или на изпълнителния съвет;
4. управителят;
5. лице, което е в пряка йерархична връзка
на ръководство и контрол с член на научен
колектив, подал проектно предложение.
(7) Обстоятелствата по ал. 6 се установяват
с декларация от всеки оценител.
Чл. 34г. (1) Всеки проект се разглежда и
оценява от поне двама оценители при спазване
принципите на безпристрастност, компетентност и избягване конфликта на интереси.
(2) Всеки оценител изготвя писмена рецензия, в която дава мотивирана оценка на
съответния научноизследователски проект.
(3) Индивид уа лната писмена рецензи я
включва научна и техническа оценка.
(4) Оценителите могат мотивирано да предложат намаляване на финансовите средства,
предвидени във финансовия план по чл. 32,
т. 7, но с не повече от 25 % от общия размер
на средствата.
(5) Индивидуалните оценки се предоставят
на съответната временна научно-експертна
комисия, която изготвя на тяхно основание
обобщена научна и техническа оценка.
(6) Обобщената оценка се формира на базата на индивидуалните оценки и констатации
от рецензиите по ал. 3 и 4 след проверка, че
оценителите са спазили критериите за оценка,
оповестени в конкурсната процедура съгласно
чл. 31, ал. 4.
(7) Когато разликата между индивидуалните оценки на оценителите по ал. 2 е повече
от определената в методиката по чл. 31, ал. 4,
се извършва оценка на научноизследователския проект от временната научно-експертна
комисия, която е окончателна.
(8) Оценителите получават възнаграждение
въз основа на договор, сключен с управителя.
Чл. 34д. (1) Класирането на проектите се
извършва от временната научно-експертна
комисия по низходящ ред според получените
обобщени научни оценки, а в случаите по
чл. 34г, ал. 7 – според окончателната оценка.
(2) Предлагат се за финансиране научноизследователски проекти, чиято обобщена
оценка надвишава определен в методиката
по чл. 31, ал. 4 праг.
(3) Временните научно-експертни комисии
правят предложение за научноизследователските проекти, които да бъдат финансирани
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по реда на класирането, в съответствие с
ал. 2 и до общия размер на определените за
конкурса финансови средства.
Чл. 34е. (1) Временната научно-експертна
комисия подготвя доклад до изпълнителния
съвет за резултатите от оценяването, за извършеното класиране и за определянето на
научноизследователските проекти, които да
бъдат финансирани.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. допуснатите до оценяване научноизследователски проекти;
2. числовата стойност на получените индивидуални оценки;
3. обобщена или окончателна оценка;
4. коментари и препоръки за отделните
проекти;
5. размера на исканите финансови средства
и на предложената промяна по чл. 34г, ал. 4.
(3) Всеки член на временната научно-експертна комисия има право да изрази писмено
особено мнение, което е неразделна част от
доклада.
Чл. 34ж. (1) Изпълнителният съвет с решение утвърждава класирането и определя
проектите, които ще бъдат финансирани,
както и размера на финансовите средства,
които се предоставят.
(2) Решението се съобщава писмено в
7-дневен срок от приемането му на кандидатите, допуснати до оценяване. Едновременно
с решението кандидатите се уведомяват и
за обобщените оценки на подадените от тях
проекти.
(3) За всяка конкурсна процедура на интернет страницата на фонда се публикува списък
на класираните проекти, който съдържа:
1. наименование на базовата организация
по чл. 30, ал. 2;
2. ръководител на научния колектив;
3. наименование на базовите организации – партньори по проекта, ако е приложимо;
4. тема на научноизследователския проект;
5. общ размер на отпуснатото финансиране;
6. обобщената научна и техническа оценка.
Чл. 34з. (1) Управителят отправя покана
за сключване на договор до ръководителите
на проектите, определени за финансиране.
(2) Управителят сключва договор, с който се определят условията за финансиране
и изпълнение на всеки от определените за
финансиране проекти.
(3) Ако ръководителят на определен за
финансиране проект откаже да сключи договора по ал. 2, управителят сключва договор
с кандидата, класиран непосредствено след
последния кандидат, с определен за финансиране проект.
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(4) Всеки проект се финансира самостоятелно и независимо от други проекти съобразно
заложените в него цели, план за изпълнение,
финансов план и очаквани резултати.“
§ 22. Досегашният раздел V „Управление
на финансовите средства“ става раздел VI.
§ 23. В чл. 35, ал. 1 вкрая след думата „проекта“ се добавя „и в съответствие с правилата
за текущ финансов контрол и отчетност по
изпълнението на договорите за финансиране
на научни изследвания“.
§ 24. В чл. 36 думите „научни проекти“ се
заменят с „научноизследователски проекти“.
§ 25. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Постоянните научно-експертни
комисии осъществяват мониторинг и анализ
на финансираните нау чноизследователски
проекти и на направените разходи по реализацията на проектите.“
§ 26. Член 40 се отменя.
§ 27. Създава се раздел VІI „Организация
на работата на администрацията“:
„Раздел VІI
Организация на работата на администрацията
Чл. 40а. Организацията на работата на
фонда се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника и с правила за работа,
утвърдени от управителя.
Чл. 40б. Служителите във фонда изпълняват възложените им задачи и отговарят
за изпълнението на работата въз основа на
длъжностни характеристики, утвърдени от
управителя.
Чл. 40в. Документите, изпратени до фонда
от държавни органи и институции, от юридически или физически лица, се завеждат във
входящ регистър, като се отбелязва датата на
получаването им.
Чл. 40г. При завеждането на документите
в регистъра по чл. 40в се извършва проверка
за наличието на всички материали, посочени
в тях, и се образува преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието.
Чл. 40д. Управителят разпределя постъпилите документи с резолюция до съответните
служители, съдържаща указания, срок за
изпълнение, дата и подпис.
Чл. 40е. Изходящите от фонда документи
се съставят в два екземпляра, като вторият
екземпляр съдържа датата, инициалите и
подписа на служителя, изготвил документа.
Чл. 40ж. (1) Работното време на служителите във фонда е 8 часа дневно и 40 часа
седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до
17,30 ч. с обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч.
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(3) За определени категории служители се
допуска изпълнение на задълженията в работно време с променливи граници с период на
задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.
при спазване на условията по ал. 1.
(4) Критериите за определяне на служителите
с работно време с променливи граници, както
и условията и редът за изпълнението на техните
задължения се уреждат с вътрешни правила.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. (1) В едномесечен срок от влизане
в сила на този правилник се създават нови
научно-експертни комисии.
(2) Заварените към влизане в сила на
този правилник научно-експертни комисии
изпълняват функциите си до създаване на
научно-експертните комисии по ал. 1.
§ 29. Завареният към влизане в сила на
този правилник изпълнителен съвет изпълнява
функциите си до определяне на нов изпълнителен съвет в съответствие с чл. 8.
§ 30. Този правилник влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Милошев
4401

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
и на нейната администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, дейността, организацията на работа,
числеността на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество, наричана понататък „комисията“, структурата на нейната
администрация, както и съставът, районите
на действие и организацията на работа на
териториалните дирекции на комисията.
Чл. 2. Комисията е:
1. независим специализиран постояннодействащ държавен орган;
2. юридическо лице със седалище София.
Чл. 3. Дейността на комисията се осъществява с помощта на централна (обща и специализирана) администрация и териториални
звена, които са със статут на териториални
дирекции.
Чл. 4. Финансовото осигуряване на дейността на комисията се осъществява чрез:
1. субсидии от държавния бюджет;
2. участие в международни програми;
3. други приходи, свързани с дейността на
комисията.
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Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ
НА КОМИСИЯТА
Раздел I
Състав и правомощия на комисията
Чл. 5. Комисията е колективен орган, който
се състои от петима членове, включително
председател и заместник-председател, избрани
и назначени по ред и за срок, определени в
чл. 6 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.
Чл. 6. (1) Членовете на комисията не могат да:
1. заемат длъжност в държавни или общински органи;
2. упражняват търговска дейност или да
са съдружници, управители или да участват
в надзорни, управителни или контролни органи на търговски дружества, кооперации,
държавни предприятия или юридически лица
с нестопанска цел;
3. получават възнаграждение за извършване на дейност по договор или по служебно
правоотношение с държавна или обществена
организация, с търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел,
физическо лице или едноличен търговец освен
за научна и преподавателска дейност или за
упражняване на авторски права;
4. упражняват свободна професия или друга
платена професионална дейност;
5. членуват в политически партии или коалиции, в организации с политически цели,
да извършват политическа дейност или да
извършват дейности, които засягат независимостта им.
(2) Времето, през което членовете на комисията изпълняват своите функции, се зачита
за стаж по специалността им.
(3) След изтичане на мандата на комисията
или при предсрочно прекратяване на правоотношението на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от
Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество, член на комисията, заемал длъжността съдия, прокурор
или следовател, се възстановява на заеманата
длъжност преди избора или назначаването му,
като времето, през което е бил член на комисията, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7
от Закона за съдебната власт.
Чл. 7. Членовете на комисията:
1. са равнопоставени;
2. осъществяват дейността си съобразно
функциите, определени им от комисията.
Чл. 8. (1) Председателят на комисията
получава основно месечно възнаграждение в
размер 85 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното
събрание.
(2) Заместник-председателят на комисията
получава основно месечно възнаграждение в
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размер 80 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на комисията.
(3) Останалите членове на комисията получават основно месечно възнаграждение в
размер 75 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на комисията.
(4) Основното месечно възнаграждение се
преизчислява всяко тримесечие, като се взема
предвид средномесечната работна заплата за
последния месец от предходното тримесечие.
(5) Членовете на комисията нямат право
на допълнително материално стимулиране.
Чл. 9. Комисията приема решения за:
1. образуване на производство по Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество, което включва внасяне
в съда на искане за налагане на обезпечителни
мерки и на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
2. прекратяване на проверката за установяване на значително несъответствие в
имуществото на проверяваното лице или за
удължаване на срока є;
3. отказ за образуване на производство по
Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество;
4. прекратяване на производството по
Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество;
5. сключване на спогодба по чл. 79 от
Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество;
6. назначаване на директорите на териториалните дирекции и на инспекторите, както
и за изменение и прекратяване на правоотношенията им.
Чл. 10. Комисията:
1. утвърждава и предоставя за обнародване
в „Държавен вестник“ образец на декларация по чл. 57, ал. 1 от Закона за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито
имущество;
2. уведомява ежемесечно Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество за влезлите в сила съдебни решения за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество;
3. изпраща на Междуведомствения съвет за
управление на отнетото имущество влезлите в
сила съдебни решения за отнемане, издадените
въз основа на тях изпълнителни листове и всички други документи, необходими за изпълнение
на решението за отнемане, в тридневен срок
от комплектуването на преписката;
4. изготвя отделни доклади по всеки конкретен случай за заседанията на Междуведомствения съвет за управление на отнетото
имущество;
5. приема вътрешни актове, свързани с
дейността на комисията;
6. приема организационната структура,
длъжностното разписание и вътрешните правила за работните заплати;
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7. приема инструкция за определяне на реда и
сроковете за осъществяване на взаимодействие
при извършването на проверка на източниците
за придобиване на имущество с председателя
на Държавна агенция „Национална сигурност“,
министъра на вътрешните работи, министъра
на финансите и главния прокурор;
8. приема проек т за бюд жет за всяка
следваща година и направените всеки месец
разходи през текущата година, вкл. и корекциите на бюджета;
9. приема годишния, включително и финансовия, отчет за дейността на комисията;
10. п рави мот иви рани п ред ложени я и
разглежда такива за налагане на наказания,
както и за прекратяване на правоотношенията на органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество;
11. прави предложения за изменение и
допълнение на този правилник, както и за
създаване, изменение или допълнение на други
вътрешни актове;
12. прави предложения за оптимизация на
работата на комисията;
13. участва с представител/и в комисиите
при провеждане на конкурси за назначаване
на органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество;
14. прави и разглежда предложения, свързани с организацията на дейността на комисията и нейното социално-битово и финансово
обезпечаване;
15. определя упълномощени свои представители за взаимодействие с Прокуратурата
на Република Българи я, Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
правосъдието, Министерството на външните
работи, Държавната агенция „Национална
сигурност“, Агенцията за държавна финансова
инспекция, Сметната палата, Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Агенция „Митници“, Националната агенция
за приходите, окръжните съдилища, Агенцията по вписванията към Министерството
на правосъдието и съответните служби на
общинската и областната администрация;
16. съгласува проекти на нормативни актове
за съответствието им със законодателството за
издирване, установяване и отнемане на облаги,
придобити в резултат на незаконна дейност,
както и препоръки за приемане, отменяне,
изменение и допълнение на нормативни актове;
17. осъществява наблюдение и предприема
мерки за съответствие на българското законодателство относно издирването, установяването и отнемането на облаги, придобити от
незаконна дейност, с правото на Европейския
съюз и международноправните актове;
18. осъществява и дру ги правомощи я,
предвидени в Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество
и в този правилник.
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Чл. 11. (1) Комисията ежегодно изготвя и
до края на месец март на следващата година
предоставя на Народното събрание, президента
на републиката и Министерския съвет доклад
за дейността си.
(2) Докладът се публикува на страницата
на комисията в интернет.
Раздел II
Председател
Чл. 12. Председателят на комисията:
1. представлява комисията;
2. организира и ръководи дейността на
комисията;
3. насрочва и ръководи заседанията на
комисията;
4. контролира и отговаря за изпълнението
на бюджета на комисията;
5. организира привеждането в изпълнение
на решенията на комисията и контролира
тяхното спазване;
6. утвърждава методически указания, свързани с дейността на териториалните дирекции,
след приемането им от комисията;
7. обменя информация за целите на дейността си с други държави и с международни
организации въз основа на международни
актове и международни договори, които са в
сила за Република България;
8. утвърждава длъжностното разписание,
поименното разписание на длъжностите и
длъжностните характеристики на главния
секретар и на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, след одобрението
им от комисията;
9. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните
служители и на работодател по отношение на
служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на комисията;
10. сключва и прекратява гражданските
договори с външни експерти;
11. командирова членовете на комисията,
служителите от администрацията и външните
експерти в страната и в чужбина;
12. възлага изработването на становища
по законопроекти и по проекти за подзаконови нормативни актове, получени от други
държавни органи и институции;
13. информира обществеността за дейността на комисията чрез средствата за масово
осведомяване;
14. издава наказателни постановления за
извършени нарушения по Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество;
15. прави предложение пред комисията
за създаване, преобразуване и закриване на
дирекции, териториални бюра, отдели, сектори и звена.
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Раздел III
Заместник-председател
Чл. 13. Заместник-председателят:
1. подпомага председателя на комисията;
2. замества председателя на комисията при
негово отсъствие.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Раздел І
Общи положения
Чл. 14. (1) Комисията се подпомага от администрация, която включва и териториалните
звена, които са със статут на дирекции. За
администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не
е предвидено в Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество.
(2) Администрацията е структурирана в
дирекции.
(3) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица,
работещи по трудово правоотношение. За
служителите по трудово правоотношение се
прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(4) Общата численост на комисията и на
нейната администрация е 345 щатни бройки.
Чл. 15. (1) Администрацията на комисията е организирана в обща и специализирана
администрация.
(2) Общата администрация е обособена в
две дирекции.
(3) Специализираната администрация е
обособена в шест дирекции.
(4) С решение на комисията в дирекциите
от централната администрация могат да се
създават отдели, а в отделите – сектори.
(5) С решение на комисията в териториалните дирекции могат да се създават териториални бюра, а към бюрата – изнесени
работни места.
(6) Освен п редседат ел я на ком иси я та
предложения за създаване, преобразуване
и закриване на дирекции, отдели и сектори
могат да правят и членовете на комисията.
Раздел IІ
Главен секретар
Чл. 16. Главният секретар е на пряко подчинение на председателя и осъществява общото
ръководство на администрацията, като:
1. отговаря за изпълнение на възложените
задачи, произтичащи от решенията на комисията и от заповедите на председателя;
2. оказва съдействие на председателя и на
членовете на комисията при изпълнение на
техните правомощия;
3. координира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена и контролира спазването на сроковете
за изпълнението им;
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4. организира провеждането на заседанията
и съставя проект за дневен ред на редовните
заседания на комисията;
5. координира и контролира подготовката
на материалите за заседанията на комисията;
6. подготвя и организира срещи на комисията, свързани с изпълнение на правомощията є;
7. следи за изпълнение на разпорежданията
на председателя, решенията на комисията и
сроковете за тяхното изпълнение;
8. подпомага комисията със становища при
осъществяване на правомощията є;
9. организира и отговаря за изготвяне на
проектите на вътрешни актове на комисията;
10. координира и контролира дейностите,
свързани с обучението и повишаването на
квалификацията на служителите;
11. предлага за утвърждаване функционалните характеристики на звената в администрацията на комисията;
12. утвърждава длъжностните характеристики на служителите след одобрението им
от комисията;
13. организира, координира и контролира
дейностите по атестиране на служителите в
администрацията;
14. изготвя доклади за състоянието и натовареността на администрацията и ги представя
на комисията;
15. координира и контролира изграждането
на единна информационно-комуникационна
инфраструктура, осигуряваща дейността на
комисията и на нейната администрация;
16. организира и отговаря за управлението
на ползваните за административни нужди недвижими имоти, предоставени на комисията,
и на движимите вещи;
17. организира и контролира съхраняването
на документите и другите носители на информация, както и предоставянето на публичната
информация на гражданите, юридическите
лица и държавните органи;
18. ръководи, координира и контролира
документооборота;
19. организира, координира и контролира
цялостната дейност по подготовката, отпечатването и разпространяването на годишния
доклад на комисията;
20. съвместно с директора на дирекция
„Административно-правно и информационно
обслужване“ организира дейността, свързана
с предоставянето на достъп до обществена
информация;
21. подписва изходящата кореспонденция
на комисията, която не е във връзка с образувани производства по смисъла на Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество, освен когато писмото
е адресирано до министър или ръководител
на държавен орган или институция;
22. изпълнява и други дейности, възложени
от председателя.
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Раздел IIІ
Звено за вътрешен одит
Чл. 17. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на председателя на комисията и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността
по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в комисията.
(3) Звеното за вътрешен одит докладва директно на председателя на комисията.
(4) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на
вътрешния одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от председателя;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента;
4. представя на председателя независима и
обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени в
комисията;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейностите;
изпълнението на задачите, договорите, поетите
ангажименти и постигането на целите;
7. консултира председателя на комисията
по негово искане, като дава съвети, мнение,
обучение и други, с цел подобряване на процесите на управление на риска и контрола;
8. докладва и обсъжда с председателя и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. координира взаимодействието с външните одитори;
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11. изготвя и представя на председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
Чл. 18. Всички доклади от извършени одити,
включително и от външни одитори, се предоставят на комисията за информация.
Раздел IV
Финансово управление и контрол
Чл. 19. (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на председателя на комисията.
(2) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
на всички решения и действия, свързани с
финансовата дейност на комисията, като:
1. проверява всички документи и приложения към тях, въз основа на които се поемат
задължения или се извършва разход, съответно
преди вземане на решението за поемане на
задължението или извършване на разхода;
2. осъществява предварителен контрол
преди вземане на решения или извършване на
действия, свързани с разпореждане на активи
и стопанисване на имущество.
(3) При осъществяването на предварителния
контрол финансовият контрольор одобрява или
отказва да одобри предложенията за поемане
на задължения или извършване на разходи.
(4) Финансовият контрольор осъществява
своята дейност съгласно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор и
указанията на министъра на финансите.
(5) Финансовият контрольор не може да
съвместява отговорности по одобрение, изпълнение и осчетоводяване съгласно чл. 13, ал. 3,
т. 2 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор.
Раздел V
Инспекторат
Чл. 20. (1) Инспекторатът е на пряко
подчинение на председателя и осъществява
административен контрол върху дейността на
структурните звена и служителите в администрацията на комисията.
(2) Инспекторатът извършва проверки след
разпореждане от председателя, по одобрен от
комисията годишен план, както и извънпланови
проверки по ред, определен във вътрешните
правила за дейността на звеното.
(3) При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на
законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и
отчетност.
(4) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно и
точно изясняване на проверяваните проблеми
и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
2. подобряване работата на администрацията;
3. превенция и ограничаване на корупцията.
(5) Инспекторатът изпълнява контролните
си функции, като:
1. извършва общи, специализирани, тематични, планови, извънпланови и последващи
проверки на структури, дейности и процеси
по осъществяване на дейността на комисията;
2. изследва риска от корупция и предлага
мерки за ограничаване на установени уязвими
точки;
3. събира и анализира информация и извършва проверки по своя инициатива за установяване
на нарушения, възможни прояви на корупция
и неефективна работа на администрацията;
4. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
администрацията на комисията;
5. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешните актове за организацията
на работа от служителите на администрацията
на комисията;
6. прави предложения до комисията за
образуване на дисциплинарни производства
при констатирани нарушения на служебните
задължения, както и на Етичния кодекс на
комисията;
7. осъществява контрол и извършва проверки за установяване конфликт на интереси по
реда, определен в Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси;
8. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение на
вътрешни актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на администрацията
на комисията;
9. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи от
нормативни актове или възложени от комисията.
(6) Ръководителят на инспектората докладва
на комисията за резултатите от извършените
проверки и прави предложения за отстраняване
на констатираните пропуски и нарушения.
(7) При осъществяване на своите функции
служителите в инспектората имат право:
1. на свободен достъп в дирекциите и звената на комисията и до всички документи и
информационни масиви в тях;
2. да изискват документи, данни, сведения,
справки, други носители на информация и
писмени обяснения за установяване на факти
и обстоятелства от служителите на комисията;
3. при необходимост да провеждат срещи и
разговори със служители и да обсъждат представени от тях доказателства.
(8) Ръководителят на инспектората представя
ежегоден отчет на комисията за дейността на
инспектората през съответната година.
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Раздел VI
Защита на класифицираната информация
Чл. 21. (1) Служителят по сигурността на
информацията е на пряко подчинение на председателя на комисията и изпълнява възложените
му със Закона за защита на класифицираната
информация задачи и отговаря за надлежното
създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.
(2) В изпълнение на възложените му със
Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на
информацията:
1. следи за спазването на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана чрез физически
и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
5. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
6. осъществява процедурата по обикновеното
проучване по чл. 47 от Закона за защита на
класифицираната информация и води регистър
на проучените лица;
7. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на
взетите мерки, за което информира Държавната
комисия по сигурността на информацията;
8. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията при изтичане на срока
на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост
от промяна на разрешението, свързано с достъп
до определено ниво на класификация;
9. информира незабавно в писмена форма
Държавната комисия по сигурността на информацията и компетентната служба за всяка
промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения,
сертификати или потвърждения;
10. организира и провежда обучението на
служителите с издадени разрешения за достъп
до класифицирана информация в областта на
защитата на класифицираната информация;
11. следи за сроковете за защита на класифицирана информация;
12. изпълнява и други задачи, произтичащи от
нормативни актове, регламентиращи защитата
на класифицираната информация.
(3) При наличие на обстоятелствата по
ал. 2, т. 7, 8 и 9 служителят по сигурността на
информацията уведомява незабавно председателя на комисията.
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Раздел VІІ
Връзки с обществеността и протокол
Чл. 22. Връзките с обществеността и протоколната дейност на комисията и нейната
администрация се осъществяват от звено на
пряко подчинение на председателя, което:
1. организира връзките на членовете на
комисията и служителите от нейната администрация със средствата за масово осведомяване;
2. предоставя информация за дейността на
комисията чрез средствата за масово осведомяване;
3. организира публични прояви, свързани с
дейността на комисията – брифинги, пресконференции, срещи и семинари;
4. анализира публикациите в медиите във
връзка с дейността на комисията и информира ежедневно председателя и членовете на
комисията;
5. организира изготвянето и публикуването
на материали на комисията;
6. организира участието на членове на комисията или нейни служители в международни
форуми и в съвместни програми и проекти за
обучение в страната и в чужбина и задграничните
командировки на служителите на комисията;
7. организира извършването на преводи на
материали във връзка с дейността на комисията;
8. осъществява протоколната дейност на
комисията и нейната администрация в страната
и в чужбина и осигурява цялостната логистика
по провежданите семинари, работни срещи и
други мероприятия;
9. подготвя и изпраща протоколна кореспонденция.
Раздел VІІІ
Обща администрация
Чл. 23. (1) Общата администрация подпомага технически дейността на комисията и на
специализираната администрация.
(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ и дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на
собствеността“.
Чл. 24. Дирекция „Административно-правно
и информационно обслужване“:
1. организира деловодната дейност към комисията, като приема, регистрира и предоставя
входящата служебна кореспонденция на адресатите, извежда и изпраща по предназначение
изходящата кореспонденция;
2. организира и осъществява контрол на
деловодната обработка и движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция, с изключение на кореспонденцията в
регистратурата за класифицирана информация;
3. води и съхранява регистър на издадените
от комисията и нейните органи индивидуални
административни актове;
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4. води и поддържа картотека на кореспондентите в комисията;
5. извършва деловодно обслужване на членовете на комисията и служителите от нейната
администрация;
6. извършва заверка на преписи от актовете,
издадени от комисията и председателя;
7. систематизира документите за текущо
съхраняване;
8. обработва, съхранява и организира използването на архивния фонд на комисията;
9. извършва справки и изготвя заверени
копия на документите, които се съхраняват в
деловодния и учрежденския архив;
10. организира извършването на експертиза
за ценността на документите, които се съхраняват в учрежденския архив, и организира
предаването им в Централния държавен архив;
11. разработва проекти на правила за деловодната дейност, документооборота и архивната
дейност на комисията;
12. осигурява изготвянето на протоколите и
решенията от заседанията на комисията;
13. осъществява процесуално представителство на юридическото лице Комисия за
отнемане на незаконно придобито имущество;
14. оказва съдействие по правни въпроси,
като изготвя становища и справки;
15. изготвя проекти и съгласува за законосъобразност проектите на административни
актове, издавани от председателя и главния
секретар, с изключение на актовете, изготвяни
от специализираната администрация при упражняване на функционалната є компетентност;
16. изготвя отговори по постъпили сигнали
от физически и юридически лица;
17. изготвя официални писма от името на
председателя до държавни и общински органи;
18. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп
до обществена информация по Закона за достъп
до обществена информация;
19. участва в работни групи във връзка с
изготвянето, изменението и допълнението на
вътрешни актове;
20. изготвя и съгласува за законосъобразност
проекти на договори и споразумения, по които
комисията е страна;
21. съгласува за законосъобразност проектите
на актове, свързани с възникването, изменението
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
22. дава становища относно правните основания за налагане на дисциплинарни наказания
на служителите и за търсене на имуществена
отговорност от виновните длъжностни лица;
23. планира обществените поръчки и изготвя
график за провеждането им;
24. подготвя и провежда процедурите за
възлагане на обществените поръчки;
25. осъществява контрол върху изпълнението
на договорите;
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26. води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществените поръчки през
съответната година;
27. подготвя и изпраща информация до
Агенцията по обществени поръчки за публикуване на обществени поръчки, сключени и
изпълнени договори;
28. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществените
поръчки;
29. изготвя проект на вътрешни правила за
възлагане на обществени поръчки;
30. извършва дейност по управление на
човешките ресурси;
31. организира провеждането на кадровия
процес в съответствие с устройството и управлението на администрацията на комисията;
32. осъществява централизирано методическо ръководство по подбора, развитието и
обучението на служителите;
33. организира обучението и професионалното развитие на служителите, като изготвя
годишен план за обучение, следи за изпълнението на личните планове за обучение, предлага и други форми и програми за обучение и
професионална квалификация;
34. разработва и предлага за утвърждаване
проекти на структура, длъжностно и поименно
щатно разписание;
35. разработва система за оценка на изпълнението, обвързано със заплащането, като
организира и методически подпомага процеса;
36. разработва и прилага вътрешни правила
за работната заплата;
37. разработва и предлага проекти, свързани
със здравното обслужване на служителите от
администрацията на комисията;
38. организира и участва в провеждането на
конкурси за незаети длъжности по служебно
правоотношение и в подбора при назначаване
на служители по трудово правоотношение;
39. изготвя заповедите и договорите, свързани
с възникването, изменението и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения;
40. регистрира в Националната агенция за
приходите сключените трудови договори;
41. образува, оформя и съхранява служебните
досиета на служителите в комисията;
42. разглежда жалби, молби и заявления
на служители по кадрови въпроси и изготвя
предложения за решаването им;
43. поддържа и актуализира съществуващите
база данни и регистри, свързани с управление
на човешките ресурси;
44. обработва молби за отпуск, болнични
листове, като ги регистрира в дневници; издава,
вписва данни и заверява служебни и трудови
книжки; изготвя документи за пенсиониране
на служители в комисията; изготвя справки в
областта на човешките ресурси;
45. издава и води на отчет служебните карти
на служителите в комисията;
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46. изготвя и заверява производствени характеристики на служители;
47. разработва и периодично актуализира
годишен график за ползване на платен годишен
отпуск на служителите в комисията;
48. изгражда информационната и системната среда, необходими за функционирането на
създадените автоматизирани информационни
фондове;
49. осъществява взаимодействието с автоматизираните информационни системи на други
държавни органи и институции;
50. изготвя проекти на вътрешни актове на
комисията в областта на информационно-аналитичната дейност и компютърните информационни технологии;
51. изгражда, поддържа и актуализира страницата на комисията в интернет;
52. организира техническата поддръжка на
техниката и комуникациите на комисията и
обезпечава тяхната изправност;
53. контролира законосъобразността на
достъпа на комисията до информационните
фондове на други държавни органи съгласно
сключените споразумения.
Чл. 25. Дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“:
1. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на комисията в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните предприятия,
Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните предприятия счетоводни
стандарти и указания;
2. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана
на бюджетните предприятия и параграфите от
Единната бюджетна класификация;
3. изготвя годишен проект на бюджет и
тригодишна бюджетна прогноза на комисията;
4. съставя месечни, тримесечни и годишен
отчет за изпълнение на бюджета на комисията;
5. изготвя ежемесечни и годишни оборотни
ведомости и годишен счетоводен баланс;
6. осъществява дейностите по разпределяне,
контрол и анализ на разходването на средствата
от териториалните дирекции;
7. анализира и администрира разходите,
извършвани от комисията;
8. контролира плащанията по сключените
договори;
9. осигурява съхранението на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и вътрешните правила и
инструкции;
10. изготвя и съхранява месечните ведомости
за работните заплати и извършва плащанията
по тях;
11. издава удостоверения за осигурителен
доход въз основа на ведомостите на комисията;
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12. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
13. изготвя справки за държавни органи;
14. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното и
ефективното ползване и управление, поддръжка
и ремонт на недвижимите имоти, предоставени
на комисията, включително застраховането им
съгласно действащото законодателство;
15. приема, съхранява и води отчетност за
материалите, предоставени на администрацията;
16. организира транспортното обслужване,
регистрира и застрахова превозните средства
на комисията, поддръжка, ремонт и технически
прегледи;
17. организира и контролира охраната и
пропускателния режим в сградата на комисията;
18. осигурява отбранително-мобилизационната подготовка в комисията;
19. осигурява подготовката и действията на
комисията при извънредни ситуации, бедствия,
аварии и кризи.
Раздел ІХ
Специализирана администрация
Чл. 26. Специализираната администрация
е организирана в дирекция „Методологично
осигуряване на дейността и международно
сътрудничество“ и пет териториални дирекции.
Чл. 27. (1) Дирекция „Методологично осигуряване на дейността и международно сътрудничество“ е на пряко подчинение на комисията.
(2) Дирекцията:
1. изготвя становища и докладва пред комисията съвместно с директорите на териториалните
дирекции проектите на решения по внесените
доклади за образуване на производство по
Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество, за прекратяване на проверката или за удължаване на
срока є, за прекратяване на производството по
Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество, за налагане
на обезпечителни мерки, за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество и за сключване на спогодба по чл. 79 от
Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество;
2. координира дейността по извършване
на оценка на стойността на установеното
имущество;
3. отговаря за стопанисване на обезпеченото
имущество до предаването му за разпореждане;
4. осъществява съвместно с териториалните
дирекции процесуалното представителство на
комисията пред компетентните съдилища в
производството по обезпечение и отнемане на
незаконно придобито имущество и по сключване
на спогодба по чл. 79 от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество;
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5. обобщава съдебната практика по делата за
налагане на обезпечителни мерки и отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество и предоставянето є на териториалните дирекции;
6. разработва и предлага на комисията за
приемане проект на вътрешен акт за дейността на органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество в производството по
установяване, обезпечение и отнемане на незаконно придобито имущество;
7. подготвя и предлага на комисията за
одобряване методически указания по принципни въпроси и конкретни казуси, свързани
с дейността;
8. участва в разработването на проекти
на нормативни и вътрешни актове, касаещи
дейността на комисията, и дава становища по
проекти на нормативни актове, получени от
други държавни органи за съгласуване;
9. анализира резултатите от прилагането на
нормативните актове и прави предложения пред
комисията за усъвършенстването им или за
вземане на мерки за правилното им прилагане;
10. оказва методическо съдействие на комисията и териториалните дирекции по осъществяването на дейността, включително осигуряване
на експертна помощ по проблемни въпроси;
11. събира, обработва, систематизира, обобщава и анализира информация във връзка
с установяването на незаконно придобито
имущество;
12. предоставя информация на комисията
по движението на преписките и образуваните
производства по установяване, обезпечение и
отнемане на незаконно придобито имущество;
13. подпомага обучението на инспекторите;
14. установява незаконно придобито имущество в чужбина, придобито от дейност, извършена на територията на Република България;
15. установява незаконно придобито имущество, придобито от дейност, извършена в
чужбина, която не попада под наказателната
юрисдикция на Република България;
16. установява незаконно придобито имущество, когато то се намира на територията на
Република България и е отправено искане от
компетентните органи на друга държава, когато
това е предвидено в международен договор, по
който Република България е страна, и имуществото на български граждани, намиращо се
на територията на друга държава;
17. организира и осъществява взаимодействието на комисията с международни организации;
18. събира, обработва, анализира и предоставя
информация за международното сътрудничество
на комисията;
19. подготвя и организира изпълнението на
международни проекти и програми;
20. изпълнява и други задачи, възложени с
решение на комисията.
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Чл. 28. (1) Комисията има териториални
звена – дирекции, които са с райони на действие в районите на апелативните съдилища,
както следва:
1. Териториална дирекция – Бургас;
2. Териториална дирекция – Варна;
3. Териториална дирекция – Велико Търново;
4. Териториална дирекция – Пловдив;
5. Териториална дирекция – София.
(2) Към териториалните дирекции се създават териториални бюра с райони на действие
в районите на окръжните съдилища, както
следва:
1. Териториално бюро – Сливен, с район
на действие Окръжен съд – Сливен;
2. Териториално бюро – Ямбол, с район на
действие Окръжен съд – Ямбол;
3. Териториално бюро – Шумен, с район на
действие Окръжен съд – Шумен, и Окръжен
съд – Търговище;
4. Териториално бюро – Добрич, с район
на действие Окръжен съд – Добрич;
5. Териториално бюро – Габрово с район
на действие Окръжен съд – Габрово;
6. Териториално бюро – Ловеч, с район на
действие Окръжен съд – Ловеч;
7. Териториално бюро – Плевен, с район
на действие Окръжен съд – Плевен;
8. Териториално бюро – Русе, с район на
действие Окръжен съд – Русе, и Окръжен
съд – Силистра;
9. Териториално бюро – Пазарджик, с район на действие Окръжен съд – Пазарджик,
и Окръжен съд – Смолян;
10. Териториално бюро – Хасково, с район
на действие Окръжен съд – Хасково, и Окръжен съд – Кърджали;
11. Териториално бюро – Стара Загора, с
район на действие Окръжен съд – Стара Загора;
12. Териториално бюро – Благоевград, с
район на действие Окръжен съд – Благоевград;
13. Териториално бюро – Кюстендил, с
район на действие Окръжен съд – Кюстендил;
14. Териториално бюро – Перник, с район
на действие Окръжен съд – Перник;
15. Териториално бюро – Видин, с район на
действие Окръжен съд – Видин, и Окръжен
съд – Монтана;
16. Териториално бюро – Враца, с район
на действие Окръжен съд – Враца.
(3) Органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество извършват проверки за
установяване на значително несъответствие
в имуществото на лице, което:
1. е привлечено като обвиняем за престъпления, изброени в чл. 22, ал. 1, т. 1 – 25 от
Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество;
2. не е привлечено като обвиняем за престъпление по чл. 22, ал. 1, т. 1 – 25 от Закона
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за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество поради: отказ за
образуване на наказателно производство или
прекратяване на образуваното наказателно
производство, поради: последвала амнистия;
изтичане на предвидената в закона давност;
изпадане на дееца след извършване на престъплението в продължително разстройство на
съзнанието, което изключва вменяемостта;
смърт на дееца; допускане по отношение на
лицето на трансфер на наказателно производство в друга държава;
3. не може да бъде привлечено като обвиняем поради спиране на наказателното
производство за престъпление по чл. 22, ал. 1,
т. 1 – 25 от Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество
поради: изпадане след извършване на престъплението в краткотрайно разстройство на
съзнанието, което изключва вменяемостта,
или има друго тежко заболяване; притежаван
имунитет; неизвестен адрес и невъзможност
да бъде намерено.
(4) Органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество извършват проверки за
установяване на значително несъответствие
в имуществото и когато:
1. срещу лицето има влязъл в сила акт за
административно нарушение от естество да
създава облага, ако облагата е на стойност над
150 000 лв. към момента на придобиването є
и не може да бъде отнета по друг ред;
2. съгласно българското законодателство
има признат акт на чуждестранен съд за някое
от престъпленията по чл. 22, ал. 1, т. 1 – 25
или за административно нарушение по чл. 24,
ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.
(5) Териториалните дирекции:
1. събират и съхраняват доказателства за
установяване на произхода и местонахождението на имуществото, за което има данни,
че е придобито от незаконна дейност;
2. изискват съдействие и сведения от всички
държавни и общински органи във връзка с
проверяваното лице или имущество;
3. изискват и съхраняват предоставените от
проверяваните физически лица и лицата, които
представляват, управляват или контролират
юридическите лица, декларации по чл. 57,
ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
4. осъществяват процесуалното представителство на комиси ята пред компетентните съдилища във връзка с производството
по на ла г а не т о на о б е зпеч и т ел н и мерк и
и/или отнемане на незаконно придобито
им у щество;
5. подготвят и представят на дирекция
„Методологично осигуряване на дейността и
международно сътрудничество“ не по-късно
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от петнадесет работни дни преди заседанието
на комисията мотивирани доклади със заключение за удължаване на срока на проверката,
прекратяване на проверката, образуване на
производство, за внасяне в съда на искане
за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на
имущество, предявяване на иск за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито
имущество или прекратяване на производството, ако от събраните доказателства не
се установява или не може да се направи
обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, като представят
всички събрани от тях доказателства, както
и други доклади, свързани с предложения
за решения във връзка с осъществяване на
процесуалното представителство (относно
изменение на иска, относно сключване на
съдебна спогодба и др.);
6. осъществяват взаимодействие с прокуратурата, Министерството на вътрешните
работи, органите на Държавна агенция „Национална сигурност“, органите по приходите и органите на Агенция „Митници“ при
извършване на проверка на източниците за
придобиване на имуществото;
7. отправят искания до съда за разкриване
на банковата тайна, на търговската тайна по
чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и сведенията по чл. 133,
ал. 2 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа, когато това е необходимо за
постигане на целта на закона;
8. осъществяват и други функции, регламентирани с нормативни актове или възложени
от комисията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Раздел I
Организация на работата на комисията
Чл. 29. Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания,
свикани от председателя по предварително
оповестен от него дневен ред. Членовете на
комисията могат да правят предложения и
допълнения към дневния ред.
Чл. 30. (1) Заседанията на комисията се
считат за редовни, ако на тях присъстват
най-малко трима от членовете на комисията.
(2) Материалите по дневния ред на заседанията се предоставят на членовете на
комисията от главния секретар не по-късно
от пет работни дни преди заседанията.
(3) В заседанията на комисията участва и
стенограф-протоколчик. По решение на комисията с оглед фактическата или правната
сложност на преписката в заседанията є може
да участва директор от общата или специализираната администрация, който докладва
пред комисията и не участва в гласуването.
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(4) Заседанията на комисията се ръководят
от председателя, а когато той отсъства, от
заместник-председателя.
(5) Заседанията на комисията започват
с установяване на необходимия кворум за
вземане на решения.
(6) Комисията се произнася с решения с
явно гласуване, взети с мнозинство повече
от половината от членовете, като не могат да
се делегират правата на отсъстващ член на
друг. Решенията по чл. 9, т. 1, 2, 3, 4 и 5 се
мотивират. В мотивите се посочват фактите, доказателствата, въз основа на които те
са установени, както и направените правни
изводи.
(7) Мотивираните откази на комисията
по чл. 9, ал. 1, т. 3 се публикуват незабавно
на интернет страницата на комисията при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни и на Закона за защита на
класифицираната информация.
(8) Решенията на комисията се подписват
от всички членове, участвали в гласуването.
(9) Решенията се считат за взети, след като
са подписани от присъстващите членове.
(10) Член на комисията, който не е съгласен с решенията по чл. 9, т. 1, 2, 3, 4 и 5, ги
подписва с особено мнение. Особеното мнение
се мотивира в тридневен срок от вземане на
решението и се прилага към него. В случай
че такова особено мнение не е постъпило, се
счита, че е съгласен.
(11) За заседанията на комисията се води
стенографски протокол.
(12) Протоколите на заседанията на комисията се изготвят най-късно до три дни след
провеждане на заседанието и се подписват
от членовете на комисията, присъствали на
заседанието, и стенограф-протоколчика.
(13) Всеки член на комисията може да
поиска поправка на протокола в тридневен
срок от изготвянето му.
Раздел II
Организация на работата на администрацията
Чл. 31. (1) Директорите на дирекции и ръководителите на звена ръководят, организират,
контролират, координират, отчитат и носят
отговорност за дейността и за изпълнението
на задачите на съответното звено.
(2) Директорът на дирекция/ръководителят
на звено:
1. ръководи служителите при изпълнение
на определените с правилника функции;
2. разпределя между служителите внесените
материали, контролира и отговаря за тяхното
срочно и качествено изпълнение;
3. участва в заседания на комисията, когато в дневния ред са включени въпроси от
компетентността на съответната дирекция/
звено, включително като дава становища;
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4. предлага за назначаване, преместване
или освобождаване от работа, за стимулиране, повишение или наказание служителите,
които ръководи;
5. разработва функционалната характеристика на дирекцията/звеното;
6. съдейства при разработването на длъжностните характеристики на ръководените от
него служители;
7. поставя годишни цели и оценява изпълнението на служителите, които ръководи;
8. прави предложения за командироване
на служителите от дирекцията/звеното в
страната и в чужбина;
9. изпълнява и други задачи, възложени от
комисията или нейния председател.
(3) Директорите на териториалните дирекции представят в срок до 31 януари на
съответната година отчет за работата на
дирекцията за предходната година.
Чл. 32. Служителите в комисията изпълняват възложените им задачи и отговарят
пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си
характеристики.
Чл. 33. (1) Информацията, която е станала
известна на членовете на комисията, на директорите и на инспекторите в териториалните
дирекции, както и на служителите в администрацията, при или по повод изпълнението на
задълженията им, е служебна тайна.
(2) Членовете на комисията, директорите
и инспекторите в териториалните дирекции и
служителите в администрацията са длъжни да
не разгласяват обстоятелства и факти, станали
им известни при или по повод изпълнение на
служебните им задължения.
Чл. 34. (1) При изпълнение на правомощията си органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество могат да искат съдействие и сведения от държавни и общински
органи, търговци, кредитни институции, както
и от други юридически лица, от нотариуси и
съдебни изпълнители.
(2) При осъществяване на правомощията
си членовете на комисията и служителите
в администрацията є удостоверяват това си
качество със служебна карта. Видът на служебната карта се определя от председателя
на комисията.
Чл. 35 Пропускателният режим, противопожарната охрана и другите специфични
разпоредби, свързани с организацията на
работа на администрацията на комисията,
се определят със заповед на председателя на
комисията.
Чл. 36. Редът за образуване, разпределяне и
ползване на средствата за персонал на комисията и на нейната администрация се определя
с вътрешни правила за работната заплата,
които се приемат с решение на комисията.
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Чл. 37. На членовете и служителите на
комисията ежегодно се осигуряват средства
за представително облекло в размер, по ред
и при условия, определени с вътрешен акт,
който се приема с решение на комисията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът е приет на основание
чл. 20, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество.
§ 2. Правилникът отменя Правилника за
устройството и дейността на Комисията за
установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.;
изм., бр. 47 от 2008 г., бр. 83 от 2009 г., бр. 48
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 27 и 59 от 2012 г.).
§ 3. Правилникът е приет с решение на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, взето с протокол № 435
от 29.05.2013 г., и влиза в сила от датата на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Пламен Георгиев
4492

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 29 от
2007 г. за възстановяване на разходите и за
относителния дял на средствата за труд за
дейности по трансплантация, финансирани от
Министерството на здравеопазването (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 59 от
2011 г. и бр. 66 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Ако в сроковете по ал. 2 и 3 не са
изплатени средства за труд на лицата, участвали пряко в осъществяване на съответните
дейности, заявлението по ал. 1 се подава в
срок до 14 дни след тяхното изплащане от
лечебното заведение.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Средствата за труд се определят във
вътрешните правила за работната заплата в
съответното лечебно заведение съгласувано
с лицето по чл. 15г, ал. 1 ЗТОТК.“
§ 2. В чл. 15, ал. 2 се създава т. 7:
„7. няма данни, че са изплатени средствата
за труд на лицата, участвали пряко в осъществяване на съответните дейности.“
§ 3. В чл. 16 числото „90“ се заменя с „60“.
§ 4. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, 2
и 3 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 13, ал. 1, 2 и 3
Възстановяване на разходите за вземане на органи с цел присаждане
Дейност

Средства за възстановяване на разходите, лв.
1
2
Откриване на потенциален донор с мозъчна
до 1500
смърт и налична сърдечна дейност
Установяване на мозъчна смърт при налична
сърдечна дейност

до 800

Поддържане жизнените функции на потенциалния донор с мозъчна смърт при налична
сърдечна дейност

до 5000

Подготовка на донор на бъбрек, вкл. имуно- до 3000, от тях до
логични изследвания
1500 за имунологични изследвания
Подготовка на жив донор на черен дроб
до 5000
Вземане на бъбрек от жив донор
до 5000
Вземане на черен дроб от жив донор
до 7000
Вземане на орган от трупен донор
до 5000
Перфузионен разтвор за вземане на всеки орган
до 5000
Плазмафереза (лечение) на сенсибилизирани
до 7000
реципиенти за трансплантация

Относителен дял
на средствата
за труд
3
50 %, от които
не по-малко от
70 % за лицето по
чл. 15г, ал. 1 ЗТОТК
50 %, от които
не по-малко от
70 % за лицето по
чл. 15г, ал. 1 ЗТОТК
50 %, от които
не по-малко от
70 % за лицето по
чл. 15г, ал. 1 ЗТОТК
до 25 %
до
до
до
до

25
25
25
25

%
%
%
%

Средствата включват всички разходи, свързани с осъществяването на посочените дейности.“
Заключителна разпоредба
§ 5. (1) Договорите по чл. 7 между Министерството на здравеопазването и лечебните заведения се изменят съгласно тази наредба.
(2) Министерството на здравеопазването подготвя измененията по ал. 1, които пораждат
действие от момента на влизане в сила на тази наредба.
Министър:
Николай Петров
4422

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
НАРЕДБА № 3
от 22 май 2013 г.

за изискванията към инсталации, произвеж
дащи титанов диоксид
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за изграждането и експлоатацията на
инсталации, произвеждащи титанов диоксид, с
оглед предотвратяване, намаляване и ограничаване в максимално възможна степен на замърсяването на околната среда, включително
на изпусканите в резултат на производството
емисии на опасни вещества и произтичащия от
тях риск за човешкото здраве и замърсяване
на околната среда.

Чл. 2. (1) Изискванията на наредбата се
прилагат към инсталациите, произвеждащи
титанов диоксид, както и към инсталациите,
извършващи дейности по третиране на отпадъци от това производство.
(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за научноизследователски и развойни
дейности или за изпитване на нови продукти
и процеси.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Чл. 3. Инсталациите за производство на
титанов диоксид в промишлен мащаб чрез
химична обработка трябва да притежават
комплексно разрешително, издадено по реда
на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Чл. 4. (1) Инсталациите за производство
на титанов диоксид се оборудват със средства
за измерване, като се използват измервателни

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

методи, осигуряващи мониторинг на установените с наредбата задължителни емисионни
норми във въздуха и водните обекти.
(2) Мониторингът се извършва в съответствие с български стандарти (БДС), въвеждащи
европейски стандарти на Европейския комитет
по стандартизация (CEN). При отсъствие на
европейски стандарти за вземане на проби,
анализ и измервания на съответните вещества
се прилагат български стандарти, въвеждащи
международните стандарти на Международната организация по стандартизация (ISO)
или други български стандарти.
Чл. 5. (1) Операторите на инсталации за
производство на титанов диоксид предприемат
мерки, осигуряващи предотвратяване образуването на отпадъци, повторната употреба и
оползотворяването, в т.ч. рециклирането на
отпадъците, образувани в резултат на това
производство.
(2) В случаите, когато технически и икономически е невъзможно да се изпълни разпоредбата на ал. 1, отпадъците, образувани
при производство на титанов диоксид, се
обезвреждат по начин, който не застрашава
човешкото здраве и околната среда.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат
и за отпадъците, образувани при третирането
на отпадъци от производството на титанов
диоксид.
Г л а в а

т р е т а

ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ
Раздел I
Допустими емисии във води
Чл. 6. (1) Изпускането на отпадъчни води
и отпадъци от производството на титанов
диоксид, различни от посочените в чл. 11, се
допуска при спазване на следните норми за
допустими емисии (НДЕ) във вода:
1. за инсталации, използващи сулфатната
технология – средногодишно количество на
сулфатите не по-голямо от 550 kg/t произведен
титанов диоксид;
2. за инсталации, използващи хлоридната
технология – средногодишно количество на
хлоридите не по-голямо от:
а) 130 kg/t произведен титанов диоксид при
използване на неутрален рутил;
б) 228 kg/t произведен титанов диоксид при
използване на синтетичен рутил;
в) 330 kg/t произведен титанов диоксид при
използване на шлака;
г) 450 kg/t произведен титанов диоксид при
използване на шлака за инсталации, които
изпускат отпадъци в солени води (речни устия,
крайбрежни води, открито море).
(2) Допустимите емисии по ал. 1 не може
да възпрепятстват и/или да нарушават постигането на целите за добро състояние/добър екологичен потенциал по отношение на
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водното тяло – приемник за всяка отделна
категория повърхностни води, характеризирани съгласно наредбата по чл. 135, ал.1, т.9
от Закона за водите.
Чл. 7. За инсталациите по чл. 6, ал. 1, т. 2,
използващи повече от един тип суровина, НДЕ
се прилагат пропорционално на количествата
на използваните суровини.
Раздел ІІ
Допустими емисии във въздуха
Чл. 8. Забранява се изпускане на киселинни капчици във въздуха от инсталациите за
производство на титанов диоксид.
Чл. 9. (1) Изпусканите от производството
на титанов диоксид емисии във въздуха следва
да отговарят на следните НДЕ във въздуха:
1. за прах:
а) 50 mg/Nm3 – средночасова НДЕ от основни източници;
б) 150 mg/Nm 3 – средночасова НДЕ от
всички други източници;
2. за газообразен серен диоксид (SO 2) и
серен триоксид (SO3) в резултат на разлагане/
разтваряне и калциниране, включително за
киселинни капчици, изчислени като серен
диоксид (SO 2) еквивалент:
а) 6 kg/t произведен титанов диоксид средногодишна НДЕ;
б) 500 mg/Nm 3 средночасова НДЕ за инсталациите за концентриране на отпадъчни
киселини;
3. за хлор при инсталации, използващи
хлоридната технология:
а) 5 mg/Nm 3 средноденонощна НДЕ;
б) 40 mg/Nm 3 във всеки един момент.
(2) Нормите за допустими емисии, които
са изразени като концентрация на маса на
кубичен метър (kg/Nm 3), се изчисляват при
температура 273,15 К и налягане 101,3 kРа.
(3) Мониторингът на емисиите във въздуха
включва най-малко собствени непрекъснати
измервания на:
1. газообразния серен диоксид (SO 2) и
серен триоксид (SO 3), изпуснат в резултат
на разлагане/разтваряне и калциниране от
инсталации за концентрация на отпадъчни
киселини в инсталации, използващи сулфатната технология;
2. хлора от основните източници в инсталации, използващи хлоридната технология;
3. праха от основните източници.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Чл. 10. Дейностите по събиране и транспортиране и по третиране на отпадъци от производството на титанов диоксид се извършват
от лица, притежаващи документ по чл. 35 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
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Чл. 11. (1) Забранява се изпускане и въвеждане в подземни и повърхностни води,
включително в околната среда на Черно море,
на следните видове отпадъци:
1. твърди отпадъци;
2. изходящи течности, получени от фазата
на филтруване след хидролиза на разтвор на
титанов сулфат от инсталации, прилагащи
сулфатната технология, включително:
а) киселинни отпадъци, свързани с такива течности, в които общото съдържание на
свободна сярна киселина и различни тежки
метали надвишава 0,5 %;
б) изходни течности, в които съдържанието
на свободна сярна киселина е по-малко или
равно на 0,5 %;
3. отпадъци от инсталации, прилагащи
хлоридната технология, в които:
а) съдържанието на свободна солна киселина и различни тежки метали надвишава 0,5 %;
б) съдържанието на свободна солна киселина е по-малко или равно на 0,5 %;
4. соли от филтруването, утайки и течни
отпадъци, получени от концентрирането или
неутрализацията на отпадъците, посочени в
т. 2 и 3 и съдържащи различни тежки метали.
(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 4 не се прилага
за отпадъци, получени при процесите на неутрализация и филтруване или декантиране,
които съдържат само следи от тежки метали и
за които стойността на водородния показател
(pH) преди всяко разтваряне е по-голяма от
5,5 (рН>5,5).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Вещество“ е всеки химичен елемент
или съединение по смисъла на § 1, т. 32 от
допълнителните разпоредби на ЗООС.
2. „Емисия“ е емисия по смисъла на § 1,
т. 36 от допълнителните разпоредби на ЗООС.
3. „Замърсяване“ е всяко пряко или косвено
постъпване във въздуха, водите или земята
на вещества, вибрации, топлинни лъчения
или шумове в резултат от човешка дейност,
които могат да окажат вредно въздействие
върху човешкото здраве или качеството на
околната среда, да предизвикат увреждане
на материалните блага, да ограничат или
предотвратят възможностите за използване
на полезните качества на околната среда и
останалите нейни законосъобразни ползвания.
4. „Инсталация“ е инсталация по смисъла
на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби
на ЗООС.
5. „Норма за допустими емисии“ e норма
за допустими емисии по смисъла на § 1, т. 37
от допълнителните разпоредби на ЗООС.
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6. „Опасно вещество“ е опасно вещество
по смисъла на § 1, т. 54 от допълнителните
разпоредби на ЗООС.
7. „Опасни отпадъци“ са опасни отпадъци
по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните
разпоредби на ЗУО.
8. „Оператор“ е оператор по смисъла на § 1,
т. 43 на допълнителните разпоредби на ЗООС.
9. „Отпадък“ е отпадък по смисъла на § 1,
т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
10. „Комплексно разрешително“ е индивидуален административен акт по смисъла
на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби
на ЗООС.
§ 2. Наредбата въвежда разпоредбите на
глава VI и Приложение VIII на Директива
2010/75/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите
от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ, L
334/17 от 17 декември 2010 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната
среда и водите.
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Юлиян Попов
4381

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-7
от 17 май 2013 г.

за условията и реда за изплащане на пътни
пари на военнослужещите и цивилните слу
жители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на минис
търа на отбраната и Българската армия при
отиване и връщане от платен годишен отпуск
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Тази наредба регламентира условията, реда за изплащане и определяне на
конкретния размер на пътните пари при отиване и връщане от платен годишен отпуск на
територията на страната на военнослужещите
и цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
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Чл. 2. (1) На военнослужещите и цивилните
служители се изплащат пътни пари при отиване и връщане веднъж в календарната година
при ползване на платен годишен отпуск на
територията на страната.
(2) На военнослужещите се изплащат пътни
пари и за членовете на техните семейства.
Раздел II
Условия за изплащане на пътните пари
Чл. 3. (1) Когато и двамата съпрузи са
военносл у жещи, двамата военносл у жещи
получават пътни пари за себе си, а само
единият от тях – за останалите членове на
семейството.
(2) В случаите по ал. 1 военнослужещият
представя служебна бележка от местослуженето на съпруга/съпругата си, от която
да е видно, че последният/последната не е
ползвал право на пътни пари за членове на
семейството. Когато съпругът/съпругата е
променил/а местослуженето си в рамките на
календарната година, служебната бележка се
представя и от предходното местослужене.
(3) Когато единият съпруг е военнослужещ, а другият – цивилен служител, двамата
получават пътни пари за себе си, а военнослужещият – и за останалите членове на
семейството.
(4) Когато съпругът/съпругата на военнослужещия не е военнослужещ или цивилен
служител, военнослужещият получава пътни
пари и за съпруга/съпругата.
(5) Когато и двамата съпрузи са цивилни
служители, всеки от тях получава пътни пари.
(6) При п ром яна на мест осл у женет о/
местоработата на военнослужещия/цивилния
служител се издава служебна бележка за
получените пътни пари от военното формирование, където военнослужещият/цивилният
служител е служил до преместването си.
Чл. 4. На новоназначени военнослужещи
и цивилни служители се изплащат пътни
пари, при условие че имат право на платен
годишен отпуск и ползват такъв през календарната година.
Раздел III
Ред за изплащане на пътните пари
Чл. 5. (1) В рапорта/заявлението за ползване на платен годишен отпуск военнослужещият/цивилният служител посочва мястото
на ползването м у и за явява желание за
изплащане на пътни пари по тази наредба.
В случай на промяна на местослуженето/
местоработата на военнослужещия/цивилния
служител се прилага служебна бележка по
чл. 3, ал. 6.
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(2) В рапорта по ал. 1 военнослужещият
посочва трите имена на членовете на семейството си, рождените дати на децата, както и
местоработата на съпруга/съпругата си.
(3) В съответствие с посочените в рапорта
обстоятелства се прилагат, както следва:
1. служебна бележка по чл. 3, ал. 2;
2. уверение за редовна форма на обучение
от учебно заведение – за децата, навършили
пълнолетие;
3. декларация от военнослужещия за липса
на сключен граждански брак от децата му.
Чл. 6. (1) Пътните пари по тази наредба
се изплащат на основание заповед на командира (началника) на съответното военно
формирование; ръководителя на съответната
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната, а за администрацията на Министерството на отбраната – на министъра на
отбраната или оправомощено от него лице.
(2) Със заповедта се запознават финансовите
органи на съответното военно формирование/
структура.
Раздел IV
Размер на пътните пари
Чл. 7. Пътните пари при отиване и връщане
веднъж в календарната година при ползване
на платен годишен отпуск на територията
на страната за военнослужещ/цивилен служител се определят ежегодно със заповед
на министъра на отбраната и са в размер не
по-малко от 60 лв.
Чл. 8. Размерът на полагащите се пътни
пари за съпруг/съпруга е 100 % от пътните пари
за военнослужещия, а размерът на пътните
пари за останалите членове на семейството
му – 75 %.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Членове на семейството по смисъла
на тази наредба са: съпруг/съпруга, ненавършили пълнолетие деца, включително и тези,
които учат в редовна форма на обучение до
навършване на 26-годишна възраст, ако не са
сключили граждански брак.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 226 и 287 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Военнослужещите/цивилните служители, получили пътни пари за 2013 г. до
влизане в сила на тази наредба, не получават
такива по същата.
Министър:
Тодор Тагарев
4400
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-8
от 17 май 2013 г.

за проектиране, изграждане и експлоатация
на канализационни системи
Ч А С Т

П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
техническите изисквания при проектиране,
изграждане и експлоатация на нови, както и
при реконструкции на съществуващи канализационни системи на урбанизирани територии
над 200 ЕЖ (еквивалентни жители).
(2) За урбанизирани територии до 200 ЕЖ
изискванията на наредбата се прилагат по
искане на възложителя.
(3) Канализационните системи се състоят от:
1. канализационни мрежи и техните съоръжения в урбанизираните територии;
2. отвеждащи канализационни колектори
извън урбанизираните територии;
3. канализационни помпени станции;
4. пречиствателни станции за отпадъчни
води (ПСОВ);
5. съоръжения за заустване.
(4) Канализационните системи се проектират и изграждат в съответствие с действащите
подробни устройствени планове по смисъла
на чл. 110, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), съществените изисквания
към строежите по чл. 169 ЗУТ, одобрените
инвестиционни проекти и другите строителни
книжа, издадени по реда на ЗУТ, и правилата
и нормативите на тази наредба.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едновременно с нормативните актове и техническите
спецификации, в които са определени изискванията към канализационните системи,
свързани с опазването на околната среда,
управлението на водите и управлението на
отпадъците, опазването на здравето на хората
и здравословните и безопасни условия на труд.
(2) Отпадъчните води от производствени и селскостопански сгради се заустват в
канализационните системи при спазване на
нормативните изисквания за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места,
както и в съответствие с изискванията на
разрешителното за ползване на воден обект
за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на съответната за населеното място
канализационна система.
(3) В случаите, когато за отделни елементи
на канализационната система е разработен
авариен план по реда на чл. 35 от Закона за
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защита при бедствия, изискванията на този
план се вземат предвид при проектирането
и експлоатацията на системата.
(4) За елементите на канализационната
система се осигуряват необходимите площи
за изграждане в съответствие с изискванията
за необходимите площи при строителството
на канализационни обекти на Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.).
(5) За пречиствателни съоръжения и канализационни помпени станции по канализационната система, които не подлежат на оценка
за въздействие върху околната среда по реда на
нормативните актове в областта на околната
среда, се осигуряват минимални защитни зони
в съответствие с приложение № 1.
Чл. 3. (1) При проектирането, изграждането и експлоатацията на канализационните
системи се осигуряват:
1. защита на прилежащите територии от
наводняване и намаляване на риска и евентуалните щети от наводнения при екстремални
условия;
2. опазване на чистотата на водоприемниците в съответствие с изискванията на
издаденото за съответната канализационна
система разрешително за заустване;
3. спазване на нормативните изисквания за
опазване на подземните води от замърсяване;
4. дълготрайност на строителните конструкции на сградите и съоръженията и устойчивост на земната основа при отчитане
на влиянието на географските, климатичните
и сеизмичните въздействия;
5. защита на ПСОВ от хидравлично претоварване, водещо до намаляване на пречиствателния им ефект;
6. предотвратяване на загниването на
отпадъчните води и предприемане на мерки
срещу отделянето на миризми;
7. необходимите мерки срещу вредни въздействия (шум, вибрации, отделяне на опасни
вещества и др.);
8. прилагане на енергоефективни мерки;
9. постигане на изисквания икономически
обоснован експлоатационен срок на системата
и отчитане на бъдещи разширения и промени;
10. хидравлична проводимост и функционалност на системата при реконструкции,
преустройства и/или основни ремонти;
11. необходимите условия за поддържане и
достъп до елементите на системата;
12. нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на персонала
при експлоатацията;
13. рационално използване на предвиждани те и влагани те в кана лизац ионната
система строителни продукти при отчитане
на минималното използване на енергия по
време на експлоатацията на системата и на
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възможността за повторно използване на
строителните продукти при минимално въздействие върху околната среда.
(2) Канализационните системи се проектират за икономически обоснования експлоатационен срок, определен от възложителя, за
който следва да се осигурят хидравличното и
технологичното функциониране на системата
и функционирането по отношение на околната
среда и целостта на конструкцията.
(3) Канализационните мрежи се проектират
и изграждат при отчитане на елементите на
коригираните речни корита в урбанизираните територии за осигуряване на нормалната
работа на дъждопреливниците при дъжд и
за предотвратяване на навлизането на речни
води в канализационната мрежа.
Чл. 4. Канализационните мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води
се проектират, изграждат и експлоатират при
отчитане на взаимодействието и на общото
им влияние върху качеството на водите във
водоприемника.
Чл. 5. (1) При проектирането, изграждането и експлоатацията на канализационните
системи се използват годни и с подходящи
характеристики за предвижданата употреба
продукти, устройства и съоръжения, които са
устойчиви на въздействията на отпадъчните
води, на повърхностните води, на почвата и
подземните води, на оразмерителните външни
и вътрешни натоварвания, така че нормалното фунциониране и водонепропускливостта
да не бъдат нарушавани в продължение на
проектния експлоатационен период.
(2) При проектирането, изграждането и
експлоатацията на канализационните системи
се предвиждат строителни продукти, чиито
експлоатационни показатели по отношение на
съществените им характеристики осигуряват
изпълнението на изискванията към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 ЗУТ и отговарят
на техническите спецификации по смисъла
на Наредбата за съществените изисквания
към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от
2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.), съответно на
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на
пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L88
от 4.4.2011 г.).
(3) Продуктите, влагани в канализационните системи, произведени и/или пуснати на
пазара в държави – членки на Европейския
съюз, и в Турция, или законно произведени в
държава от Европейската асоциация за свободна търговия – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
могат да се използват за целите на тази на-
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редба, при положение че осигуряват еднакво
или по-високо ниво на безопасност спрямо
изискванията, определени в наредбата.
Чл. 6. (1) Хидравличната проводимост
(капацитетът) на канализационните системи
в сухо време (битови и производствени) се
съобразява с капацитета (потреблението на
вода) на съответните водоснабдителни системи, както и с резултатите от извършените
конкретно за всеки случай измервания.
(2) Периодът на еднократно претоварване
на канализационните мрежи, провеждащи
дъждовни отпадъчни води, се определя в
зависимост от вида на урбанизираната територия и отводнявания обект съгласно табл. 1
на приложение № 2.
Чл. 7. Минималният обхват и съдържание
на прединвестиционното проучване и инвестиционният проект на канализационните
системи се разработват в съответствие с
приложения № 3 и 4.
Чл. 8. Списък на приложимите български
стандарти при проектирането, изграждането и
експлоатацията на канализационните системи
е даден в приложение № 5.
Ч А С Т

В Т О Р А

ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ
МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НА ОТВЕЖ
ДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 9. Канализационните мрежи и отвеждащите канализационни колектори се проектират така, че да приемат и транспортират
следните видове отпадъчни води:
1. битови отпадъчни води;
2. производствени отпадъчни води, които
отговарят на нормативните изисквания за
максима лно доп устими концент рации на
вещества в такива води при заустването им
в канализационните системи на населените
места и които осигуряват спазването на изискванията в разрешителното за заустване на
канализационната система;
3. дъждовни отпадъчни води;
4. инфилтрирани (дренажни и други) води.
Чл. 10. (1) В зависимост от начините на
функциониране се проектират следните видове
канализационни мрежи:
1. гравитационни канализационни мрежи;
2. вакуумни канализационни мрежи;
3. напорни канализационни мрежи.
(2) В зависимост от конструктивните и
технологичните особености се проектират
следните видове гравитационни канализационни мрежи:
1. смесена канализационна мрежа;
2. разделна канализационна мрежа;
3. полуразделна канализационна мрежа;
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4. комбинирана канализационна мрежа
(комбинация от смесена и разделна канализационна мрежа).
(3) Изборът на вида на канализационната
мрежа във всеки конкретен случай се извършва
при отчитане на:
1. предвижданията на действащите устройствени планове или на регионалните и/или
общинските планове за развитие в случаите,
когато няма действащ общ устройствен план;
2. предвижданията на генералните планове
за развитие на водопроводните и канализационните системи и съоръжения;
3. вида и хидравличния капацитет на съществуващата канализационна мрежа;
4. наклоните на терена на урбанизираната територия, вида на почвата, геоложките,
хидрогеоложките и други местни условия;
5. наличието на водоприемници и коти на
характерните водни нива;
6. степента на застрояване;
7. вида, размерите и дълбочината на фундиране на сградите;
8. на личието на ПСОВ (тех нолог и чна
схема, техническо състояние, хидравличен и
технологичен капацитет);
9. необходимостта от канализационни помпени станции и техния капацитет;
10. нормативните изисквания за опазване
качеството на водите на водоприемниците,
включително на разрешителното за заустване
от канализационната система;
11. данните от предварителните проучвания и технико-икономическите анализи на
подходящи вариантни решения;
12. нормативните изисквания при разполагането на канализационните тръбопроводи
и съоръжения.
Чл. 11. (1) За извършване на проверка на
резултатите при проектирането на разделни
дъждовни и на смесени канализационни мрежи, обхващащи водосборни области над 200 ha,
се прилагат компютърни модели за симулиране
на оттока в съответствие с приложение № 6
в случаите, когато при прединвестиционните
проучвания е изяснено, че съществуват и са
предоставени от възложителя следните основни технически данни:
1. цифрови данни на електронен носител
за съществуващата канализационна мрежа
(вид на канализационната мрежа, вид на канализационната мрежова система, степен на
изграденост, пространствена конфигурация,
материал, от който са направени тръбите,
съоръжения по мрежата, техническо състояние и хидравличен капацитет на мрежата и
съоръженията, отводнителна норма в l/h.d
към момента на проектиране и към края на
проектния експлоатационен период на канализационната система);
2. цифрови данни на електронен носител
за съществуващата водоснабдителна система
(степен на изграденост, пространствена кон-
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фигурация, техническо състояние, физически
загуби на вода, водоснабдителна норма в l/h.d
към момента на проектиране и към края на
проектния експлоатационен период на канализационната система);
3. цифрови данни на електронен носител
за повърхностните водни обекти (водоприемниците на отпадъчните води) (характерни
водни количества, водни стоежи и водни
нива с определена обезпеченост, наличие,
вид и пространствена конфигурация на речна
корекция или на брегови укрепвания, цели
за водоприемника);
4. цифрови данни на електронен носител
от симулационни изследвания (при наличие
на съществуващи такива или проведени в резултат на отделно възлагане) за хидравличния
капацитет на съществуващата канализационна
мрежа (при проектиране на реконструкции,
преустройства и основни ремонти) при характерни хидравлични натоварвания чрез използване на компютърни модели за симулиране
на оттока в съответствие с приложение № 6;
5. цифров модел на терена на урбанизираната територия с отразяване на съответните
устройствени, застроителни и хидроложкохидравлични характеристики;
6. да н н и о т х и д ролож к и изс лед ва н и я
вследствие многогодишни наблюдения, актуализирани с хидравличните особености към
момента на проектиране (например синхронизирани данни от измервания, регистрирани
в продължение на най-малко един пролетнолетен период, посредством инсталирани в урбанизираната територия дъждомерни апарати
(плювиографи) с микропроцесорни устройства
за непрекъснато регистриране, съхранение и
трансфер на данни за валежните височини и
инсталирани на подходящи места в канализационната мрежа датчици и микропроцесорни
устройства за непрекъснато регистриране,
съхранение и трансфер на данни за скоростта
и водното количество в определените сечения
с оглед използването им за калибриране и
проверка на симулационния модел).
(2) В случаите, когато със заданието за проектиране се изискват определени технологии и
компютърни модели за симулиране на оттока
в съответствие с приложение № 6 и не съществуват основните технически данни по ал. 1,
възложителят възлага тяхното разработване.
(3) При проектирането на реконструкции
и/или основни ремонти на съществуващи канализационни мрежи заедно с изискванията
при тяхното проектиране, определени в тази
наредба, се отчитат допълнително периодът
им на експлоатация, местоположението и
видът на канализационната мрежа и на вложените строителни продукти, както и всички
налични данни при техническата експлоатация на мрежата при аварийни ситуации и/
или наводнения в прилежащите територии и
техните въздействия върху околната среда.
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Г л а в а

в т о р а

ИЗИСК ВА НИ Я ПРИ ПРОЕКТИРА НЕТО
Н А ГРА ВИТА ЦИОННИ К А Н А ЛИЗА ЦИОННИ МРЕЖИ И К АНАЛИЗАЦИОННИ
КОЛЕКТОРИ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 12. (1) Гравитационните канализационни мрежи се проектират като разклонени
(дървовидни/дрендовидни) или ск лючени
(пръстеновидни) колекторни структури.
(2) Сключени гравитационни канализационни мрежи се проектират в случаите,
когато със заданието за проектиране се изисква повишена сигурност на отвеждането на
отпадъчните води чрез преразпределение на
дъждовните отпадъчни води, както и когато се
предвижда система за управление (преразпределение) на водните потоци в реално време.
Чл. 13. При проектирането на гравитационни канализационни мрежи се отчитат
следните фактори:
1. топографията на терена и пространственото разположение на талвега и вододелите
на формираните водосборни области;
2. разположението, широчината, устройството и вертикалната планировка на улиците
и уличната мрежа;
3. начинът на застрояване в урегулираните
поземлени имоти, дълбочината на фундиране
на сградите и наличието на подземни пространства;
4. наличието, видът и хидравличната проводимост на съществуващите канализационни
мрежи;
5. наличието, нивото и съставът на подземните води;
6. наличието на подходящ водоприемник
и неговите хидравлични параметри;
7. геоложките условия и техническите
характеристики на строителните почви, наличието на свлачищни райони и льосови почви;
8. п рост ранст вено т о разположение на
съществуващи и на проектирани подземни
тръбопроводи, комуникации и съоръжения;
9. изискванията към канализационната
мрежа и съоръженията към нея на издаденото
за канализационната система разрешително
за заустване;
10. условията за механизирано изкопаване
на траншеите, както и за полагане и засипване
на тръбопроводите.
Чл. 14. (1) При траншейно полагане на канализационните проводи широчината на траншеята се определя в зависимост от диаметъра
и дълбочината на полагане на тръбопроводите
в съответствие с приложение № 7 и така, че
да се осигури свободен достъп за уплътняване
на обратния насип между външните краища
на тръбата и укрепването (откоса).
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(2) Минималната широчина на дъното на
откритите канали с трапецовиден профил,
както и тази на откритите канали с право
ъгълен профил е 0,3 m.
Чл. 15. При необходимост едновременно
с канализационните мрежи се проектират и
охранителни канали, с които се предотвратява
вливането на външни повърхностни води в
канализационната мрежа.
Раздел II
Хидравлично оразмеряване на гравитационни
канализационни мрежи
Чл. 16. (1) Средното денонощно количество
на битовите отпадъчни води от урбанизираните територии (в т.ч. обектите за обществено обслужване) се определя въз основа на
максималния брой жители за икономически
обоснован експлоатационен срок. Средната
денонощна отводнителна норма се приема
90 % от средноденонощното потребление на
вода за питейно-битови нужди и за общественообслужващи сгради за съответния период.
(2) Максималното часово количество на
битовите отпадъчни води от урбанизираните
територии се определя, като средното денонощно количество на битовите отпадъчни
води се умножи с максималния коефициент
на обща неравномерност (К о,макс), който се
изчислява по формулата:
(1)
където Q ср.ден е средното денонощно водно
количество на битовите отпадъчни води от
урбанизираната територия, l/s. Максималната
стойност на Ко,макс е 3,5.
(3) Минималното часово количество на
битовите отпадъчни води от урбанизираните
територии се определя, като средното денонощно водно количество на битовите отпадъчни
води Q ср.ден в l/s се умножи с минималния
коефициент на обща неравномерност (Ко,мин),
който се изчислява по формулата:
.
(2)
(4) Оразмерителните количества на производствените отпадъчни води се определят
въз основа на:
1. данни от непосредствени измервания;
2. данни от проектите за водоснабдяването
за нуждите на производството;
3. данни от други аналогични производства;
4. данни за вида на производството и
технологичните процеси, броя на персонала,
дебити съгласно технологичните данни от производството и др. по преценка на проектанта;
5. данни за използваните водни количества
от собствени водоизточници;
6. данни за бъдещото развитие на предприятията.
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Чл. 17. (1) Количеството на инфилтрираните в канализационната мрежа подземни
води се определя посредством непосредствени
изследвания.
(2) При липса на конкретни данни общото
количество на инфилтрираните подземни и
други води може да бъде прието от 0,05 до
0,15 l/s.ha по отношение на непропускливата
отводнявана площ, която може да се изчисли,
като се умножи общата отводнявана площ
със средния отточен кофициент.
(3) Инфилтрацията може да се приеме за
нулева, когато според хидроложките проучвания канализационната мрежа се проектира
над нивото на подземните води.
Чл. 18. Оразмерителното дъждовно водно
количество при хидравлично оразмеряване
на канализационните мрежи се определя
съгласно приложение № 2.
Чл. 19. (1) Оразмерителното водно количество за битовата мрежа при разделна
канализационна мрежа се определ я като
сума от максималното часово количество на
битовите и производствените отпадъчни води,
умножено по 2.
(2) Оразмерителното водно количество при
разделна канализационна мрежа за дъждовни
води се определя съгласно чл. 18.
(3) Оразмерителното водно количество за
мрежата при смесена канализационна мрежа
се определя като сума от максималното часово
количество на битовите и производствените
отпадъчни води и оразмерителното дъждовно
водно количество, определено съгласно чл. 18.
Чл. 20. (1) Хидравличното оразмеряване на
канализационните тръбопроводи се извършва
по данни от техническите спецификации на
проектираните тръби, като се използват утвърдените в практиката хидравлични формули
на Колбрук и/или Манинг.
(2) Проводите за отпадъчни води се оразмеряват хидравлично така, че да бъде ограничена
максимално възможността за отлагането на
суспендирани вещества по дъното им, както
и за осигуряване на придвижването на вече
о тложен и т е у та й к и по тя х ната д ъ л ж и на
(осигуряване на условия за самопочистваща
скорост на отпадъчните води в проводите).
(3) Допустимите минимални и максимални
скорости на отпадъчните води при оразмеряването на гравитационни канализационни
проводи се приемат съгласно приложение № 8.
Чл. 21. (1) При проектирането на гравитационни канализационни мрежи се приема
минимален вътрешен диаметър на тръбите
250 mm.
(2) За сградните канализационни отклонения
минималният диаметър се приема в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 2005 г.
за проектиране, изграждане и експлоатация
на сградни водопроводни и канализационни
инсталации (ДВ, бр. 53 от 2005 г.).
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(3) Допуска се използването на минимален
вътрешен диаметър 200 mm при наклони на
тръбопроводите, по-големи от 0,01, когато
използваният диаметър съответства на оразмерителното отпадъчно водно количество.
Чл. 22. Хидравличното оразмеряване на
г равитационните кана лизационни мреж и
се извършва при условията на безнапорно
движение на водата, като оразмерителното
количество на отпадъчните води се провежда при водни нива, съвпадащи с темето на
тръбата в оразмеряваното сечение (т. нар.
„пълен пълнеж“ или „цялостно напълване“).
Раздел ІІІ
Ревизионни шахти при гравитационни кана
лизационни мрежи
Чл. 23. (1) При проектирането на ревизионни шахти с достъп за контрол от персонала
се осигурява възможност за извършване на
необходимите дейности за поддържане на
канализацинонните мрежи. Минималният
вътрешен размер на тялото на шахтите се
предвижда със следните размери:
1. при ревизионни шахти с кръгло сечение – 1000 mm;
2. при ревизионни шахти с правоъгълно
сечение – 750 х 1200 mm;
3. при ревизионни шахти с елипсовидно
сечение – 900 х 1100 mm.
(2) Минималният диаметър на входния
отвор на ревизионните шахти се проектира
с вътрешен диаметър 600 mm.
(3) Долната част на ревизионните шахти с
достъп за контрол от персонала се проектира
така, че размерите є да създават възможност
за лесно и ефективно почистване, промиване и
монтиране на затворни устройства и средства
за измерване (при необходимост), както и за
извършване на други дейности по време на
експлоатацията.
(4) При канализационна мрежа, която
обслужва конкретен поземлен имот (площадкова), се допуска проектиране на ревизионни отвори, без да се осигурява достъп на
експлоатационния персонал. Номиналният
диаметър на тялото на ревизионните отвори
се предвижда с вътрешни размери от 400 до
800 mm.
Чл. 24. (1) Ревизионните шахти с достъп
за контрол от персонала се проектират в
местата, където се предвижда изменение на
трасето на тръбопроводите или каналите в
хоризонтална или вертикална посока, изменение на напречното сечение или на наклона
на прилежащите тръбни участъци, както и
в местата, където се включват или започват
канализационни участъци.
(2) Максималното разстояние между две
съседни ревизионни шахти в зависимост от
вътрешния диаметър на канализационния
клон е, както следва:
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1. от 200 до 450 mm – до 60 m;
2. от 500 до 600 mm – до 80 m;
3. от 700 до 900 mm – до 100 m;
4. от 1000 до 1500 mm – до 150 m;
5. над 1500 mm – до 200 m.
(3) Не се допуска включване на канализационен клон в приемащ клон срещу течението
на приемащия клон, освен в случаите при
скок на второстепенния клон не по-малък
от 500 mm.
(4) Свързването на канализационни участъци с различен диаметър по посока на движение
на отпадъчните води се проектира така, че
котите на темето на съответните канализационни профили в ревизионната шахта да са
еднакви или котите на водните нива в двата
канализационни профила при оразмерителните водни количества да са еднакви.
(5) При стръмни терени, когато наклонът на
колектора се променя от по-малък в по-голям,
в зависимост от хидравличните изчисления
се допуска намаляване на размера на тръбния профил, като свързаването на тръбите се
проектира „дъно с дъно“.
(6) Допуска се свързване на сградни канализационни отклонения с уличната канализационна мрежа без ревизионна шахта
при дължина на отклонението, по-малка от
20 m. Свързването без шахти не трябва да
предизвиква изменение на светлото сечение на
канала и затруднение при експлоатацията му.
Чл. 25. (1) Ревизионните шахти се изследват
на устойчивост срещу изплаване при високи
подземни води (когато такива са установени).
(2) Ревизионните шахти се проектират
устойчиви на външни натоварвания (земен
натиск, натоварване от транспортни средства
и др.).
(3) Свързванията между тръбите и ревизионните шахти се проектират водонепропускливи.
Чл. 26. (1) Входните отвори на ревизионните шахти, проектирани под улици, се
предвиждат с капаци с горна повърхност на
нивото на уличната настилка и отговарят на
следните изисквания:
1. съответстват на класа на натоварване
на улицата;
2. осигуряват безопасността на пътя и са
осигурени срещу вандализъм;
3. осигурени са срещу пропадане.
(2) Ревизионните шахти (при битова канализация) се проектират с капаци с вентилационни отвори.
(3) Когато изграждането на ревизионните
шахти се предвижда в зелени площи, входните
отвори, включително капаците, се проектират
на разстояние 0,20 m над котата на терена,
а при обработваеми площи – на разстояние
0,80 m над котата на терена.
(4) Стъпалата в ревизионните шахти трябва
да са устойчиви на корозия.
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(5) Кюнетите на ревизионните шахти се
проектират така, че да създават най-добри
хидравлични условия за движение на отпадъчните води и безопасна експлоатация на
съоръжението.
Раздел ІV
Дъждоприемни съоръжения при гравитаци
онни канализационни мрежи
Чл. 27. Дъждоприемните съоръжения се
проектират точкови (дъждоприемни шахти)
и линейни.
Чл. 28. (1) Дъждоприемните съоръжения
се предвиждат на следните места:
1. по дължината на улиците, при съобразяване с най-ниските точки, определени от
вертикалната планировка на улиците и площадите, и с местата на пешеходни пътеки,
подлези и спирки на обществения транспорт;
2. в зоната на уличните кръстовища така,
че да се осигури оттичането на повърхностните води преди пешеходните пътеки и в найниските точки, определени от вертикалната
планировка на кръстовищата;
3. напречно на улиците при наклон над
8 %, като решетките се осигуряват със система
срещу инцидентно отваряне или са монолитна
неразделна част от тялото.
(2) Дъждоприемните шахти се проектират
с входна решетка и с утаителна част.
(3) Входната решетка на дъждоприемните
съоръжения се проектира така, че да отговаря на класа на натоварване на улицата и да
гарантира безопасност и осигуреност срещу
вандализъм.
(4) За улиците от първостепенната улична мрежа дъждоприемните съоръжения се
осигуряват срещу пропадане и инцидентно
отваряне на входната решетка.
(5) Дъждоприемните съоръжения се оразмеряват въз основа на оразмерителното дъждовно количество, което постъпва в тях, и
максималната им хидравлична проводимост.
(6) Дъждоприемните шахти се свързват
към канализационните мрежи за дъждовни
или смесени отпадъчни води посредством
тръбопровод с минимален вътрешен диаметър
150 mm и с дължина до 40 m.
Раздел V
Шахти с пад при гравитационни канализа
ционни мрежи
Чл. 29. (1) Шахти с пад се предвиждат с цел:
1. да не се превишават максималните допустими скорости в тръбните участъци при
стръмни терени;
2. да се осигури безопасно преминаване на
тръбопроводите под съществуващи подземни
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура или други препятствия;
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3. да се осигури потопено изтичане на водата от канализационните профили, колектори
или дъждоотливни канали в приемниците им.
(2) При тръбопроводи с номинален диаметър DN ≤ 600 mm и височина на пада до
0,50 m вместо шахти с пад се допуска проектирането на ревизионни шахти с подходящо
оформяне на кюнетата, плавно свързваща
дъната на прилежащите є тръби.
Чл. 30. (1) При височина на пада до 3 m и
при тръби с диаметър, по-голям от 500 mm,
шахтите с пад се проектират като преливници
тип „практически профил“.
(2) При височина на пада до 6 m и при
тръби с диаметър до 500 mm включително
шахтите се проектират с две включвания на
довеждащата тръба, както следва:
1. по наклона на довеждащата тръба с
диаметър, равен на диаметъра на довеждащата тръба;
2. с вертикална тръба с диаметър 250 mm
извън шахтата в бетонен блок, заустваща на
дъно шахта с направляващо коляно.
(3) При височина на пада, по-голяма от 6 m,
се проектират каскадни шахти, бързотоци и
други енергогасителни съоръжения.
Раздел VI
Дъждопреливници
Чл. 31. (1) Дъждопреливните шахти (дъждопреливниците) се предвиждат при смесени
канализационни мрежи с цел облекчаване
на хидравличното им натоварване при водни
количества, по-големи от оразмерителните,
и при отчитане на възприетата степен на
разреждане.
(2) Броят и местоположението на дъждопреливните шахти се определят въз основа на
технико-икономически анализи и сравнения
на варианти с различен брой дъждопреливни шахти и в зависимост от характерните
особености на терена, местоположението на
водоприемника и нормативните изисквания
към него с цел намаляване на замърсяването
върху водоприемниците.
Чл. 32. (1) Котата на преливния ръб в дъждопреливните шахти се проектира по-висока
от котата на водното ниво в повърхностното
водно тяло (водоприемника) при максимално
средногодишно водно количество с обезпеченост 1 %. При обосновка се допуска тази
обезпеченост да бъде и по-малка.
(2) При проектиране на заустването на
вливния канализационен провод или канал
в открит водоприемник се предвиждат мерки
срещу опасността от разрушаване на дъното
и брега на водоприемника.
Чл. 33. (1) Хидравличното оразмеряване
на дъждопреливните шахти се извършва при
отразяване на хидравлично-конструктивните
характеристики на преливника, на вида и
параметрите на неравномерното движение
на потока в съоръжението и в прилежащите
тръбни участъци.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

(2) При хидравличното оразмеряване на
дъждопреливните шахти се отчитат водното
количество на преливащите води, пълнежните височини в довеждащия и отвеждащия
канализационен участък, съответстващи на
непреливащото водно количество и на съответните оразмерителни водни количества,
както и хидравлично-конструктивните характеристики на преливника.
(3) Непреливащото водно количество по
време на дъжд (Qнепр.) се определя в зависимост от максималното часово водно количество в сухо време и степента на разреждането
му с дъждовни води (n о – отношението на
количеството на дъждовните отпадъчни води
и максималното часово количество на отпадъчните води в сухо време в непреливащата
част на смесения поток) по формулата:
Q непр. = (1+ nо) Q max.h. ,
(3)
където Q max.h. е максималното часово количество на отпадъчните води.
(4) Степента на разреждане се определя в
зависимост от количествените и качествените
характеристики на отпадъчните води и на
водоприемника. Aко няма други по-високи
изисквания, за степента на разреждане може
да се приемат следните стойности:
1. при дъждопреливни шахти в границите
на населеното място – най-малко 5;
2. при дъждопреливни шахти пред помпени
станции – 1 или 2;
3. при дъждопреливни шахти извън границите на урбанизираните територии или пред
пречиствателната станция – 1.
(5) Проектите за корекция на речните
корита в урбанизираната територия и инвестиционните проекти за канализационната
м режа с дъж допреливници т рябва да са
взаимно обвързани и съгласувани така, че
отливните канали на дъждопреливниците да
са с минимална дължина и да заустват след
прага на коригираното речно легло.
Раздел VII
Дюкери при гравитационни канализационни
мрежи
Чл. 34. (1) Дюкери се проектират при необходимост от преминаване на канализационни
тръбопроводи с гравитационно движение на
водата чрез напорен участък под естествени
или изкуствени препятствия – реки, дерета,
канали, съществуващи подземни тръбопроводи
или съоръжения и др.
(2) Дюкерите се проектират с най-малко
два работни тръбопровода. При преминаване
на дюкерите под сухи дерета или други препятствия се допуска проектирането на един
тръбопровод, като се предвиждат мерки за
осигуряване на редовното му промиване.
(3) При смесени канализационни мрежи
пред дюкерите при възможност се проектират
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дъждопреливни шахти, като отливният канал
зауства след дюкера по посока на течението
на водния обект.
Чл. 35. (1) При смесени канализационни
мрежи единият от тръбопроводите на дюкера
се оразмерява за максималното часово водно
количество в сухо време, а другият – за разликата между оразмерителното водно количество
и водното количество, което преминава през
първия тръбопровод по време на дъжд.
(2) При разделни канализационни мрежи
за битови и/или за производствени води всеки тръбопровод на дюкера се оразмерява за
половината от оразмерителното водно количество, като хидравличната му проводимост
се проверява за провеждане на цялото водно
количество в случай на авария на другия
т ръбопровод. Когато п ри х и д равли чното
оразмеряване се установи, че в двата тръбопровода на дюкера скоростите са по-малки
от минималните допустими, единият от тръбопроводите се предвижда за авариен.
(3) При хидравличното оразмеряване на
тръбопроводите на дюкерите се предвиждат
скорости, при които да не се получат отлагания и/или запушвания, както и големи загуби
на напор. Скоростта на отпадъчните води в
дюкера се предвижда по-голяма от скоростта
в участъка пред него.
(4) Скоростта на отпадъчните води в дюкерите се приема в границите от 1,2 до 1,5 m/s.
(5) Тръбопроводите на дюкерите се проектират с номинален диаметър не по-малък
от вътрешен размер 200 mm, а максималният
наклон на изходящия им участък е 20° спрямо
хоризонта.
(6) Денивелацията между водните нива
във входната и изходната шахта се определя
въз основа на сумарните загуби по дължина
и местните съпротивления от вход, криви,
изход и др.
Чл. 36. (1) Когато дюкерите преминават
под реки, дерета, канали и др., се предвижда
покритие на тръбопроводите най-малко 0,50 m.
При преминаване под бързоструйна река или
поройно дере покритието е най-малко 1 m,
като за дюкера се осигурява защита срещу
ерозионното действие на водата след него по
посока на течението.
(2) При смесена канализационна мрежа
във входната шахта на дюкера се проектира
преливник за разделяне на водните количества
по време на дъжд.
(3) При входната шахта на дюкера се проектира авариен канал, който при необходимост
да създава възможност за директно заустване
на отпадъчните води в повърхностния воден
обект (водоприемника).
(4) Във входната шахта на дюкерите се
предвиждат затворни устройства за включване и изключване на тръбопроводите от
експлоатация.
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(5) Когато се предви ж да дюкерите да
преминават под реки и входната и изходната шахта да бъдат изградени в заливаемата
част на реката, входните отвори на шахтите
се проектират на кота, по-висока от котата
на водното ниво в реката, съответстваща на
водно количество с обезпеченост 1 %. При
обосновка се допуска тази обезпеченост да
е и по-малка.
(6) Шахтите на дюкерите се проектират
така, че размерите им да осигуряват условия
за удобен достъп до затворните устройства и
възможност за манипулиране с тях, както и за
почистване и промиване на тръбопроводите.
(7) Площадките за извършване на експлоатационни работи в шахтите на дюкерите се
проектират на кота, по-висока от котата на
максималното водно ниво в шахтите.
(8) При проектиране на дюкерите във
входната шахта се предвижда решетка за
задържане на плаващите влачени материали.
Раздел VIІІ
Задържателни резервоари при гравитационни
канализационни мрежи
Чл. 37. Задържателни резервоари се проектират при разделни канализационни мрежи
за дъждовни отпадъчни води и при смесени
канализационни мрежи, когато е технически
обоснована необходимостта за:
1. намаляване на хидравличното натоварване на канализационен колектор след определен пункт посредством задържане на част
от водното количество в резервоар по време
на дъжд и продължителното му изпускане в
мрежата след спиране на дъжда за период не
по-голям от 24 часа;
2. задържане на част от суспендираните
вещества в отпадъчните води, изпускани от
канализационната мрежа във водоприемника,
с оглед спазване на изискванията към него;
3. облекчаване на претоварени съществуващи колектори или включване на нови при
разширяване на урбанизираната територия;
4. намаляване на притока пред пречиствателните станции по време на дъжд;
5. защита на прилежащите територии от
наводнение въз основа на анализите и проучванията за въздействието и последствията при
наводнение върху хората и тяхното имущество.
Чл. 38. (1) Задържателните резервоари се
проектират открити или закрити в зависимост от вида на канализационната мрежа,
санитарно-хигиенните изиск вани я, теренните условия, подробния устройствен план
на урбанизираната територия, качествените
характеристики на отпадъчните води и др.
При закритите задържатели се предвижда
вентилация.
(2) При определяне на местата за изграждане на задържателни резервоари се отчитат
наклонът на терена и опасността от отлагане
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на утайки в канализационните участъци пред
резервоарите и от наводняване на най-ниско
разположените помещения на сградите в резултат на подприщването.
(3) При проектирането на задържателни
резервоари се предвиждат мерки за достъп и
почистване и/или отмиване на образувалите
се утайки.
(4) Аварийни преливници се проектират и
като част от конструкцията на задържателните
резервоари.
Чл. 39. (1) При определянето на обема на
задържателния резервоар се отчитат следните
фактори:
1. формата и размерите на меродавния
оразмерителен хидрограф за задържателния
резервоар (на хидрографа, осигуряващ найголям обем на резервоара);
2. максималният пик (връх, водно количество) на меродавния оразмерителен хидрограф
за резервоара;
3. водното количество на потока от резервоара към канализационната мрежа след него.
(2) Работният обем на задържателните
резервоари може да се определя съгласно
приложение № 9.
Чл. 40. (1) За намаляване на хидравличното
натоварване на канализационните системи и
с цел балансиране на оттока на отпадъчните
води към ПСОВ се проучва възможността за
задържането и отвеждането на незамърсени
повърхностно оттичащи се дъждовни води
в инфилтрационни отводнителни системи
близо до зоната на тяхното формиране или
директното им отвеждане в повърхностно
водно тяло.
(2) Към системите по ал. 1 не се допускат
включвания на други отпадъчни води освен
повърхностно оттичащите се незамърсени
дъждовни води от прилежащите повърхностни
покрития.
(3) При проектиране на инфилтрационни
системи се спазват следните изисквания:
1. проучва се нивото на подземните води
с оглед осигуряване на контролирано изпускане на събраните дъждовни води без пряка
връзка с подземните води;
2. обемът за съхранение се съобразява с
хидравличните свойства на почвата, големината на отводняваната площ, интензивността
на дъжда и топографията на терена;
3. осигурява се достъп за поддържане на
системата.
(4) Отпадъчните води от парк инги се
заустват в инфилтрационни отводнителни
системи само след допълнително третиране
със сепаратори за нефтопродукти или за
тежки метали за достигане на допустимите
стойности на замърсителите, регламентирани
от съответните регулаторни органи.
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Раздел ІX
Пресичане под пътища и железопътни линии
на гравитационни канализационни мрежи
Чл. 41. (1) Участ ъците от канализационната мрежа, преминаващи под пътища и
железопътни линии, се проектират от тръби,
положени в предпазни тръбопроводи или в
монтажни галерии.
(2) Допуска се преминаването на канализационни участъци под пътища и железопътни
линии да се проектира без предпазни тръбопроводи или монтажни галерии, в случай че
са взети предпазни мерки за предотвратяване
разрушаването на пътното платно или на
железопътната линия от водния поток при
авария и канализационните тръбопроводи се
осигурят срещу разрушаване от действието на
статични и динамични натоварвания.
(3) Трасето на канализационните тръбопроводи се проектира така, че да пресича
т расето на пътищата или железопътните
линии в права линия и по възможност под
ъгъл, приблизително равен на 90°.
(4) Вътрешният диаметър на предпазните
тръбопроводи на канализационен колектор,
преминаващ под път или железопътна линия,
се проектира по-голям от външния диаметър
на канализационните тръбопроводи с най-малко 200 mm. Външният диаметър на предпазните
тръбопроводи при безтраншейно изграждане
се проектира в зависимост от предвидената
технология за прокарване и диаметъра и вида
на канализационните тръби.
(5) От двата края на канализационните
участъци, които преминават под пътища или
железопътни линии, се предвиждат ревизионни шахти с възможност за изолиране на
преминаващия участък при експлоатация.
Чл. 42. Преминаването на канализационните тръбопроводи над пътища или железопътни линии се извършва чрез изграждане на
естакади, мост-канали или чрез използване
на съществуващи мостове и пешеходни пасарелки, като се предвиждат мерки срещу
замръзване, както и за осигуряване на достъпа
при експлоатация, почистване, промиване и
изолиране на тръбопровода и на достъпа за
поддържане и експлоатация на инженерните
съоръжения.
Раздел X
Помпени станции при гравитационни кана
лизационни мрежи
Чл. 43. (1) Канализационните помпени
станции се проектират, когато е необходимо:
1. да се избегнат прекомерни големи дълбочини на полагане на каналите;
2. изпомпване на отпадъчни води от ниско
разположени райони;
3. преодоляване на възвишения, водни
течения, пътища, железопътни линии и др.;
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4. изпомпване на водите от задържателните
резервоари;
5. изпомпване на отпадъчните води към
пречиствателните станции, водоприемниците
и др.
(2) При проектирането на канализационни
помпени станции се отчитат:
1. общите разходи;
2. разходите за електрическа енергия;
3. изискванията при експлоатацията и
поддържането им;
4. рисковете и последиците от нарушения
при експлоатацията им;
5. въздействието върху околната среда;
6. изискванията на нормативните актове
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на персонала (предпазване
срещу трудови злополуки, достатъчна осветеност, осигуряване на мерки за ограничаване
на шума и вибрациите и др.);
7. санитарно-хигиенните изисквания (снабдяване с питейна вода, лесни за почистване
повърхности и др.);
8. нормативните изисквания за пожарна
безопасност.
Чл. 44. (1) При определяне на местоположението на канализационните помпени
станции се отчитат:
1. топографските характеристики на терена;
2. източникът за елект роснабд яване и
необходимостта от изграждане на трансформаторни постове;
3. геоложките и хидрогеоложките условия;
4. възможността за транспортен достъп;
5. опасността от заливане на помпената
станция и др.
(2) Местоположението на канализационните помпени станции се определя така, че да
има възможност за разширение на помпените
станции, удобен достъп на експлоатационния
персонал и транспортните средства при всякакви климатични условия и за изграждане при
необходимост на задържателни резервоари,
решетки, песъкозадържатели и др.
(3) Местата за изграждане на канализационните помпени станции се определят по
възможност в близост до водоприемник.
(4) За защита на тръбопроводите от запушвания се предвиждат решетки или дробилки
преди постъпване на отпадъчните води в
черпателния резервоар на помпените станции.
(5) При възможност пред канализационните
помпени станции се предвижда авариен канализационен тръбопровод, който да отвежда
отпадъчните води в близкия водоприемник
в случаи на авария или спиране на електрозахранването.
Чл. 45. (1) При проектирането на черпателните резервоари на канализационните
помпени станции се предвиждат мерки срещу
възможността от загниване на отпадъчните
води и образуване на токсични и взривоопасни
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газови смеси или мерки срещу такива опасности (известителна система, вентилация и
др.) за обслужващия персонал.
(2) Функционалните изисквания при проектирането на черпателните резервоари на
канализационните помпени станции са, както
следва:
1. максималното водно ниво в черпателния
резервоар да е по-ниско от котата на дъното
на довеждащия тръбопровод или канал;
2. входните отвори на засмукващите тръбопроводи да са разположени и оформени
така, че да не се засмуква въздух, както и да
се предвиди достатъчно разстояние около тях;
3. да се осигури лесен и безопасен достъп
за почистване и ремонт без връзка с други
помещения на помпената станция.
(3) Обем ът на черпателни я резервоар
на канализационните помпени станции се
определя в зависимост от количествата на
постъпващите и изпомпваните отпадъчни
води през часовете на денонощието при максимално часово количество на постъпващите
отпадъчни води. В случаите, когато няма
данни за графика на оттока, минималният
обем на черпателния резервоар може да се
определя чрез петминутния дебит на помпата
с най-голяма производителност.
(4) За почистване на черпателните резервоари се предвижда тръбна система за
промиване.
(5) При черпателни резервоари с потопени
помпени агрегати се предвиждат подемнотранспортни устройства за спускане и изваждане на помпените агрегати в случаите,
когато те са с тегло над 50 kg.
(6) За извършване на контрол и почистване в черпателните резервоари се предвиждат
постоянни устройства за сигурно и безопасно
слизане и изкачване.
(7) При неподвижни стълби или стълбища
с дължина над 10 m се предвиждат площадки
за почивка през височина не по-голяма от
6 m. Широчината на стълбите е със свободно
пространство най-малко 0,65 m – при вертикални, и 1,10 m – при наклонени стълби.
Чл. 46. (1) Видът на помпите се избира в
зависимост от оразмерителното количество
на отпадъчните води, физикохимичния състав
на отпадъчните води и височината на препомпване (необходимия общ напор).
(2) За всички паралелно работещи помпени
агрегати се предвиждат резервни агрегати,
както следва:
1. до два работни агрегата – един резервен;
2. при три или повече работни агрегата – два резервни.
Чл. 47. (1) Диаметрите на смукателните
и напорните тръбопроводи се определят в
зависимост от:
1. оразмерителните количества на отпадъчните води;
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2. скоростите, при които общите разходи
са минимални;
3. предотвратяването на загниването на
отпадъчните води (при по-голямо времепрестояване в тръбопроводите);
4. предотвратяването на запушвания.
(2) Видът на тръбите се съобразява с изис
квания напор, респективно вакуум, с физикохимичния състав на отпадъчните води и
характеристиките на почвата.
(3) Тръбопроводите се проектират така, че
да са устойчиви на външните и вътрешните
натоварвания и да са водонепропускливи.
(4) Смукателните тръбопроводи се проектират с минимална дължина и така, че да
се предотвратява образуването на въздушни
възглавници.
Чл. 48. (1) Напорните тръбопроводи извън
помпените станции се проектират при спазване на следните изисквания:
1. при надземното им разполагане се предвижда укрепване на тръбопроводите с опорни
блокове, скоби и обтегачи, както и с топлинна
изолация против замръзване;
2. осигурява се достъп за експлоатация и
поддържане при всякакви климатични условия.
(2) При определяне на трасето на напорните тръбопроводи извън помпените станции
се избягва преминаването им през силно
пресечени терени.
Чл. 49. (1) Размерите на помещени ята
или шахтите, в които се предвижда да се
монтират помпените агрегати, се определят
при отчитане на:
1. броя, вида и габаритите на помпените
агрегати;
2. необходимостта от осигуряване на достатъчно пространство около помпените агрегати,
тръбопроводите, арматурите и др. за лесен и
удобен контрол, ремонт или подмяна.
(2) В помещенията за „сух“ монтаж помпените агрегати се разполагат на такава кота,
че да се осигури естественото им заливане.
(3) За улесняване на монтажа и демонтажа
на помпените агрегати, арматурите, фасонните
части и др. се предвиждат подемно-транспортни устройства.
Чл. 50. (1) За работните помещения в канализационните помпени станции се проектират
отоплителна инсталация за осигуряване на
необходимата температура на въздуха през
зимния период и вентилационна инсталация
за осигуряване на необходимия въздухообмен в
съответствие с изискванията на Наредба № 15
от 2005 г. за технически правила и нормативи
за проектиране, изграждане и експлоатация
на обектите и съоръженията за производство,
пренос и разпределение на топлинна енергия
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
(2) В помещенията, в които е възможно
да се образуват токсични и/или взривоопасни
газови смеси, се проектира и аварийна вен-
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тилация с време за въздухообмен, съобразено
със зоната на взривоопасност и/или класа на
токсичност на отделяните газови смеси, както
и аварийна газосигнализация с газови датчици,
които да задействат аварийната вентилация
и да подават сигнал при дежурния персонал.
(3) За контрол на миризмите в помпената
станция се предвиждат мерки срещу процеси
на гниене.
Чл. 51. (1) Към смукателните тръбопроводи
се предвиждат следните арматури:
1. възвратни клапи – в началото на тръбопроводите, когато заливането на помпите се
извършва чрез принудително напълване на
корпусите им с вода;
2. спирателни кранове – пред помпите,
когато е осигурено естественото им заливане
от черпателния резервоар.
(2) Към напорните тръбопроводи се предвиждат следните арматури:
1. възвратни клапи – след помпите;
2. спирателни кранове – след възвратните
клапи;
3. изпразнителни устройства – в най-ниските точки на тръбопроводите с цел изпразване
на отделни участъци от тях и отстраняване
на утайки;
4. вентили с подходящи устройства – в найвисоко разположените точки, както и в точки,
установени при изследването на хидравличен
удар, като се предвиждат определени мерки
за намаляване на неговото влияние.
(3) Проектираните арматури извън помпените станции се монтират в шахти, до които
е осигурен достъп за експлоатационния персонал и на транспортни средства.
Чл. 52. При конструктивното оразмеряване
на сградите на помпените станции се спазват
изискванията на нормативните актове за проектиране на съответните видове строителни
конструкции, като се осигурява:
1. устойчивост на конструкцията при отчитане на възможните външни и вътрешни
натоварвания, на натоварванията от подемнотранспортните устройства и на сеизмичните
натоварвания;
2. водонепропускливост на сградата;
3. устойчивост на сградата срещу воден
подем;
4. устойчивост на конструкцията на въздействията на отпадъчните води и почвата.
Чл. 53. (1) При проектирането на електрозахранването и на електрическите инсталации
се спазват изискванията на Наредба № 3 от
2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90
и 91 от 2004 г.).
(2) За всяка канализационна помпена станция се предвижда резервно електрозахранване.
Чл. 54. (1) За всеки помпен агрегат се
предвижда отделно управление, което включва
предпазно устройство за изключване на дви-
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гателя в случай на нарушения при експлоатацията, средства за измерване и индикатори
за извършване на контрол и наблюдения на
водното ниво, дебита и налягането, които
създават помпите, оборотите на двигателите,
напрежението и силата на електрическия ток,
фактора на реактивна мощност, концентрацията на газови смеси, работните часове на
помпените агрегати и др.
(2) При съвместна работа на два или повече
помпени агрегата системата за управление
трябва да осигурява възможност за изменение на последователността на включването
и изключването им.
(3) Системата за управление трябва да
осигурява последователно включване в работа
на работните и резервните помпени агрегати.
Чл. 55. При проектирането на канализационни помпени станции се извършат изследвания за възможно възникване на хидравличен
удар, като се предвиждат ефективни средства
за предотвратяването му или за намаляване
на въздействието му върху помпите, тръбопроводите и арматурите.
Г л а в а

т р е т а

ПРОЕКТИРАНЕ НА ВАКУУМНИ К АНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
Чл. 56. (1) Вакуумните канализационни
мрежи се проектират за събирането и отвеждането на битови отпадъчни води при спазване
изискванията на тази наредба и в съответствие
с БДС EN 1091 „Вакуумни канализационни
системи извън сгради“.
(2) Вакуумни канализационни мрежи може
да се предвиждат при следните условия:
1. в равнинни терени;
2. при разделни канализационни мрежи за
битови отпадъчни води;
3. в населени места с малка плътност на
застрояване и на изграденост на уличните
подземни и надземни мрежи и съоръжения;
4. п ри неблагоп ри я т ни почвени усло вия – високо ниво на подпочвените води,
опасност от пропадания, скалисти почви и др.;
5. при наличието на естествени и/или изкуствени препятствия – водни течения, комуникационни и обслужващи съоръжения и др.;
6. в обекти със сезонно действие – курортни
комплекси и др.
Чл. 57. При проектирането на вакуумни
канализационни мрежи се отчитат следните
функционални изисквания:
1. предотвратяване на запушвания на смукателните вентили и вакуумните тръбопроводи;
2. предотвратяване на препълвания на
мрежата или тяхното ограничаване до определените проектни честоти;
3. ограничаване на претоварванията на
сградните събирателни шахти и вакуумните
т ръбопроводи до определените проек тни
честоти;
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4. вакуумните канализационни мрежи да не
въздействат неблагоприятно върху околните
сгради и съоръжения;
5. осигуряване на водонепропускливостта
и въздухонепропускливостта на мрежата;
6. предвиждане на мерки за ограничаване
на миризмите;
7. спазване на нормативните изисквания
за пожарна безопасност и взривобезопасност;
8. спазване на нормите за допустимо ниво
на шум в сградите и извън тях.
Чл. 58. (1) При проектирането на сградни събирателни шахти се спазват следните
условия:
1. да събират битовите отпадъчни води от
сградите, които посредством смукателните
вентили да се отвеждат във вакуумните участъци на вакуумната канализационна мрежа;
2. да са водонепропускливи;
3. да са проектирани от строителни продук
ти, които са корозионоустойчиви и годни за
употреба в контакт с отпадъчни води;
4. да имат гладки вътрешни повърхности;
5. да не създават възможност за образуване
на „мъртви“ зони;
6. да са устойчиви на външни и вътрешни
натоварвания;
7. да са защитени срещу проникването на
повърхностни води.
(2) Допуска се в една сградна събирателна
шахта да се включат повече от едно сградни
канализационни отклонения.
(3) Събирателният резервоар на сградните
събирателни шахти се предвижда с резервен
обем, равен най-малко на 25 % от средното
денонощно водно количество, за случаите
на спиране на електрическото захранване и
други аварийни ситуации.
(4) При проектирането на събирателните
резервоари на сградните събирателни шахти
се осигурява тяхната вентилация за предот
вратяване на появата на вакуум в сградната
канализационна инсталация и изсмукване на
водата от сифоните при работата на уличната
вакуумна канализационна мрежа.
Чл. 59. (1) Смукателните вентили в сградните събирателни шахти се предвиждат с
управляващо устройство, което да ги отваря и
затваря отново след преминаването на сместа
от засмукваните отпадъчни води и въздух от
събирателните шахти.
(2) Когато в сградните събирателни шахти
се предвиждат смукателни вентили, те се проектират така, че да се отварят при минимална
стойност на вакуум 15 kРа и да останат в това
състояние, докато бъде изсмукан работният
воден обем на събирателните шахти. Когато
стойностите на вакуума станат по-малки от
15 kРа, смукателните вентили трябва да се
затварят автоматично.
(3) Не се допуска вентилационните тръби
на смукателните вентили да бъдат потопени.

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

Чл. 60. (1) Вакуумните станции се проектират както обикновените помпени станции,
като допълнително включват най-малко две
вакуумни устройства с еднаква производителност и затворен вакуумен или помпеночерпателен резервоар.
(2) До вътрешността на вакуумните или
помпено-черпателните резервоари се осигурява достъп за поддържане и почистване.
(3) При проектирането на вакуумните станции се предвижда резервно електрозахранване
като втори независим енергиен източник.
Чл. 61. (1) Според начина и мястото на
монтиране вакуумните резервоари може да
се проектират:
1. хоризонтални;
2. вертикални;
3. в обща сграда заедно с вакуумпомпата
и нагнетателната помпа;
4. вкопани, извън сградата на вакуумната
станция.
(2) Минималният обем на вакуумните резервоари се определя при отчитане на максималната честота на включване на вакуумните
помпи и на работния обхват на вакуума.
(3) Помпено-черпателните резервоари се
проектират с минимален обем 0,4 m 3 за всяка
монтирана помпа.
(4) За създаване на вакуум се предвиждат
подходящи помпи в съответствие с парамет
рите на отпадъчните води и конкретните
хидравлични условия.
(5) Броят и производителността на работните ваку умни устройства се избират
така, че да се осигури транспортирането на
максималните оразмерителни количества на
сместа отпадъчни води/въздух от сградните
събирателни шахти до вакуумните станции.
(6) Вакуумните помпи се проектират така,
че да издържат както на непрекъсната работа,
така и на най-малко 12 включвания на час.
(7) За управление на вакуумните устройства
се предвиждат включватели, монтирани във
вакуумните резервоари, които се задействат
в границите на изисквания вакуум.
Чл. 62. (1) Отпадъчните води от вакуумните
резервоари се отвеждат посредством:
1. нагнетателни помпи, монтирани извън
резервоарите или вътре в тях (потопени);
2. хидропневматична система (напорни
съдове и компресори).
(2) Отпадъчните води от черпателните
резервоари се отвеждат посредством нагнетателни помпи или гравитационно.
(3) Нагнетателните помпи и пневматичните
системи се проектират с достатъчна производителност за обслужване на цялата канализационна система, включително до ПСОВ.
(4) За нагнетателни помпи се избират
помпи за отпадъчни води, които могат да
работят в условия на вакуум без кавитация и
се включват най-малко 12 пъти на час.
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(5) Когато има опасност от кавитация, се
предвижда тръбна връзка между напорния
фланец на помпата и вакуумния резервоар с
цел изравняване на налягането или се вземат
мерки смукателният тръбопровод да бъде
пълен постоянно с отпадъчна вода.
(6) Към всеки помпен агрегат се предвижда
спирателен кран с оглед неговото изключване
за текущ или основен ремонт, без да се прекъсва експлоатацията на системата.
Чл. 63. (1) Когато за изпомпване на отпадъчните води от вакуумните резервоари се
предвиждат хидропневматични системи, те се
проектират така, че при неработно състояние
да се осигури минимален вакуум 25 kРа.
(2) Времето за възстановяване на вакуума
не трябва да е повече от 30 min.
Чл. 64. (1) За вакуумните и помпено-черпателните резервоари се предвижда система
за контролиране на следните водни нива:
1. ниво за аварийно изключване, при което вакуумното устройство спира да работи,
а нагнетяващата помпа продължава своята
работа;
2. ниво за включване, при което започва
да работи нагнетяващата помпа;
3. ниво за изключване, при което нагнетяващата помпа спира да работи.
(2) При проектирането на ваку умни и
помпено-черпателни резервоари се проектират
следните алармени устройства със съответните
далекосъобщителни сигнализатори:
1. алармиране за твърде малък вакуум – задейства се, когато вакуумът в системата се
намали под предварително избраната и настроена минимална стойност;
2. алармиране при високо ниво на отпадъчните води – задейства се, когато нивото
на отпадъчните води във вакуумните или
помпено-черпателните резервоари превиши
максималната си стойност;
3. алармиране за аварии – задейства се,
когато е повредена важна част от системата,
превишена е максималната продължителност на непрекъсната работа на вакуумното
устройство или е спрял електрическият ток.
Чл. 65. (1) Тръбопроводите се проектират
така, че да са устойчиви на земните натоварвания, на натоварванията от превозни
средства, на вакуума при експлоатацията и на
изпитванията, на цикличните натоварвания
и на водния подем.
(2) Пластмасовите тръби се проектират
устойчиви на налягане най-малко 600 kРа.
Чл. 66. (1) Смукателните тръбопроводи
в частта от началото им до смукателните
вентили се проектират с диаметър, равен
или по-малък от диаметъра на смукателните
вентили.
(2) Минималният диаметър на частта от
вакуумните тръбопроводи от сградните събирателни шахти до общия (уличния) вакуумен
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тръбопровод (вакуумни сградни канализационни отклонения) трябва да е DN/ID 50 и
не по-малък от диаметъра на смукателните
тръбопроводи до смукателните вентили.
(3) Общите (уличните) вакуумни тръбопроводи се проектират с минимален диаметър,
както следва:
1. DN/ID 65 – когато не се допуска отстраняване чрез вакуумните канализационни
системи на по-груби твърди вещества;
2. DN/ID 80 – когато се допуска отстраняването на вещества по т. 1.
(4) Диаметърът на смукателните тръбопроводи към смукателни вентили в сградните събирателни шахти трябва да бъде равен
или по-малък от диаметъра на смукателните
вентили, както и по-малък от диаметъра на
сградното канализационно отклонение.
Чл. 67. (1) Сградните канализационни отклонения при вакуумните канализационни
мрежи се проектират за свързване на сградните
събирателни шахти с вакуумната станция.
(2) Сградните канализационни отклонения
се проектират с понижаващ се наклон от
смукателния вентил към вакуумните канализационни клонове на канализационната
система.
(3) Заустването на сградните канализационни отклонения във вакуумните канализационни клонове се извършва в горната им
част (като теме) в областта от напречното им
сечение, определена с централен ъгъл 120°,
ориентиран симетрично спрямо вертикалната
ос, както и под остър ъгъл в план спрямо
хоризонталната ос на тръбопровода.
Чл. 68. (1) На канализационните клонове
от вакуумните резервоари, както и след всяка
нагнетателна помпа се предвиждат възвратни клапи за предотвратяване връщането на
отпадъчните води в резервоарите.
(2) На вакуумните канализационни мрежи
се предвиждат спирателни кранове за изолиране на отделни техни участъци в случаите
на ремонт и поддръжка.
(3) Спирателни кранове се предвиждат:
1. на вакуумната канализационна мрежа – на максимално разстояние 450 m един
от друг;
2. на сградните канализационни отклонения – когато дължината им е по-голяма от
200 m.
(4) Спирателните кранове и възвратните
клапи трябва да са предназначени за употреба
за отпадъчни води и да издържат на вакуум
до 80 kРа.
Чл. 69. (1) Вакуумните канализационни
клонове се проектират с минимален низходящ
наклон 1:500 и така, че да се улесни в максимална степен самопочистващото движение
на отпадъчните води и да се възпрепятства
трайното отлагане на утаими вещества.
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(2) В случаите, когато е необходимо да се
проектират възходящи участъци (с дължина
до 10 m), между теметата на тръбите в края
и началото на тези участъци се предвижда
денивелация не по-голяма от 1,5 m, за да
може ваку умът да се разпространява без
големи загуби.
(3) Разстоянията между два съседни възходящи участъка не може да са по-малки от:
1. за сградните канализационни отклонения – 1,5 m;
2. за вакуумните канализационни клонове
на канализационната система – 6,0 m.
(4) Вакуумните канализационни проводи
се разполагат на дълбочина под уличното
платно в зависимост от конкретните условия
(наличие на друга подземна инфраструктура,
подземни води, плитко разположена скална
основа) и в съответствие с максималната дълбочина на замръзване на почвата, промяната
на релефа по дължина на канализацията и др.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОЕКТИРАНЕ НА НАПОРНИ К АНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
Чл. 70. (1) Напорните канализационни
мрежи се проектират за събирането и отвеждането на битови отпадъчни води при
спазване изискванията на тази наредба и в
съответствие с БДС EN 1671 „Напорни канализационни системи извън сгради“.
(2) Напорните канализационни системи
се прилагат при:
1. равнинни терени;
2. разделни канализационни мрежи за
битови отпадъчни води;
3. урбанизирани територии с малка плътност на застрояване и на изграденост на
уличните подземни и надземни мрежи и
съоръжения;
4. неблагоприятни почвени условия – високо ниво на подпочвените води, опасност от
пропадания, скалисти почви и др.;
5. естествени и/или изкуствени препятствия – водни течения, комуникационни и
обслужващи съоръжения и др.;
6. обекти със сезонно действие – курорти,
ваканционни селища, вилни зони и др.;
7. силно пресечени терени.
(3) При проектирането на напорни канализационни системи се отчитат следните
функционални изисквания:
1. да не създават опасност за здравето на
хората и за околната среда;
2. да са проектирани при спазване на
нормативните изисквания за създаване на
безопасни и здравословни условия на труд
за персонала;
3. да осигуряват нормалната работа на
мрежата по време на експлоатация (без за-

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

пушвания) при спазване на проектните изисквания и указания по време на изграждането
и техническата експлоатация;
4. да предотвратяват препълванията на
сградните събирателни шахти от довеждащите
безнапорни канализационни клонове;
5. да не нанасят повреди на съществуващите сгради, съоръжения и друга техническа
инфраструктура;
6. да се спазват изискванията към канализационната мрежа и съоръженията към нея,
определени в разрешителното за заустване,
издадено за канализационната система;
7. да са водонепропускливи;
8. да не създават условия за образуване
на миризми;
9. да осигуряват безопасен достъп за поддържане и експлоатация на мрежата.
(4) Напорната канализационна мрежа се
проектира разклонена.
(5) Предвижда се автоматично превключване на напорните устройства към аварийно
захранване в случай на прекъсване на електрическия ток.
(6) За сигнализиране при нарушения в експлоатацията се проектира алармена система.
Чл. 71. При проектирането на напорни канализационни мрежи се предвиждат следните
техни елементи:
1. сградни събирателни шахти за събиране
на отпадъчните води от сградната инсталация;
2. помпи за създаване на необходимия напор за транспортиране на отпадъчните води;
3. системи за сгъстен въздух (ако е необходимо промиване на мрежата със сгъстен
въздух);
4. напорни тръбопроводи.
Чл. 72. (1) Сградните събирателни шахти
се проектират за събиране по гравитационен
начин на битовите отпадъчни води от една
или повече сгради в зависимост от избраната
производителност на помпите.
(2) При проектирането на сградните събирателни шахти се предвиждат:
1. подходяща вентилация;
2. постоянно електрозахранване;
3. устройства за управление и алармена
система;
4. устройство за контрол на нивото в събирателния резервоар за автоматично управление на помпите.
(3) Работният обем на събирателните шахти
и предвижданото количество на отпадъчните
води, което остава в тях след изпомпването,
се предвиждат минимални така, че да не се
нарушава нормалната работа на помпите.
(4) Аварийният обем може да бъде осигурен
в събирателните шахти или във включващите се в тях гравитационни канализационни
клонове. Аварийният обем трябва да е равен
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най-малко на 25 % от средното денонощно
количество на отпадъчните води, като се определя над нивото на включване на помпите.
(5) Към смукателните тръбопроводи в
събирателните шахти се монтират:
1. възвратна клапа – в началото на тръбопровода, когато е предвидено заливането на
помпите да се извършва посредством принудителното им напълване с вода;
2. спирателен кран – пред помпата, когато
е предвидено естествено заливане.
(6) Дъното на събирателните шахти се
проектира така, че да се осигури придвижване на утаените вещества към смукателния
отвор на помпите.
(7) Събирателните шахти се проектират
устойчиви на външни натоварвания и водонепропускливи. Конструкцията и покривът не
трябва да допускат проникването на повърхностни води в тях.
(8) Допуска се събирателните шахти да се
изграждат вътре в сградите, като се вземат
мерки да бъдат монтирани, покрити и изолирани така, че да се предотврати предаването
на шум, миризми и вибрации в сградите.
Чл. 73. (1) За напорните канализационни
системи се предвиждат подходящи помпи в
зависимост от параметрите на отпадъчните
води и конкретните хидравлични условия.
(2) Помпите се монтират в събирателните
шахти или извън тях, при самостоятелна или
паралелна работа. За защита на помпените
агрегати се предвиждат решетки преди тях
или дробилки (режещи устройства).
(3) За осиг у ряване на непрек ъснатата
работа на помпите се предвижда резервно
електрозахранване от втори независим енергиен източник.
(4) Към напорните тръбопроводи се монтират следните видове арматури:
1. възвратна клапа – след помпата;
2. спирателен кран – след клапата;
3. изпразнителни устройства – в най-ниските точки с цел изпразване на отделни
участъци от тръбопроводите;
4. вентили за изпускане или вкарване на
въздух или комбинирани вентили (въздушници) – във високоразположените точки и в
точки, установени при изследване на тръбопроводите на хидравличен удар.
(5) При п роек т и ра нет о на пом пени т е
агрегати се спазват изискванията на глава
втора, раздел X.
Чл. 74. (1) За осигуряване движението на
отпадъчните води може да се проектират постоянни и подвижни компресорни станции,
които да се включат в началото на напорните
тръбопроводи.
(2) Станциите за сгъстен въздух се разполагат в подземни или наземни помещения.
Когато те са проектирани като наземни съоръжения, се вземат мерки за ограничаване
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на шума, за топлоизолиране на станцията и
проектиране на отоплителна и вентилационна
инсталация за осигуряване на нормативните
стойности на температурата на въздуха.
(3) При проектирането се изготвят съответните инструкции за монтажа, изпитванията,
контрола и експлоатацията на резервоарите
за сгъстен въздух.
Чл. 75. (1) Напорните тръбопроводи се проектират с наклон, равен или приблизително
равен на наклона на терена.
(2) Във високите точки се проектират
въздушници, подход ящи за у потреба при
отпадъчни води.
(3) Напорните тръбопроводи се изграждат
от корозионоустойчиви строителни продукти,
предназначени за употреба за отпадъчни води,
и с издръжливост на вътрешно хидростатично
налягане най-малко 600 kРа.
(4) В началото на всеки напорен канализационен участък се предвиждат промивни
кранове, като не се допуска връзката им с
водоснабдителната система.
(5) При опасност от замръзване на напорен канализационен участък се предвижда
неговото топлоизолиране и/или полагане в
изолационен монтажен канал.
(6) Напорните канализационни проводи се
разполагат на дълбочина под уличното платно
в зависимост от конкретните условия (наличие
на друга подземна инфраструктура, подземни
води, плитко разположена скална основа) и в
съответствие с максималната дълбочина на
замръзване на почвата, промяната на релефа
по дължина на канализацията и др.
Чл. 76. (1) Хидравличното оразмеряване
на напорните тръбопроводи се извършва въз
основа на определеното количество на изпомпваните отпадъчни води в зависимост от
производителността и честотата на включване
на всяка помпа, броя на едновременно работещите помпи, както и от притока на отпадъчните води към всяка събирателна шахта.
(2) Минималната скорост на отпадъчните
води при оразмеряването на напорните тръбопроводи е 0,7 m/s. Когато минималната
скорост не може да бъде постигната при
работата на помпите, се предвижда система
за осигуряване на периодично промиване на
тръбопроводите.
(3) Вътрешният диаметър на напорните тръбопроводи се предвижда равен или по-голям
от вътрешния диаметър на напорния фланец
на помпите, като не се допуска намаляване на
диаметъра по дължината на тръбопроводите.
(4) Времепрестоят на отпадъчните води в
напорните канализационни системи не трябва
да е по-голям от 8 часа за ограничаване на
образуването на канализационни газове в
тях. В случаите, когато това не може да се
осигури, се предвиждат подходящи мерки
срещу отделяне на миризми.
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КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА К АНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
Чл. 77. (1) За канализационните мрежи се
проектират системи за контрол, управление
и автоматизация за периодите на тяхното
поддържане и експлоатация.
(2) Видът и технологичното ниво на системите за контрол, управление и автоматизация
се анализират и оценяват в началния етап на
проектирането на канализационните мрежи.
(3) Системите за контрол, управление и
автоматизация включват при възможност
управлението както на канализационните
мрежи, така и на ПСОВ.
Чл. 78. (1) При гравитационните канализационни мрежи контролът, управлението и
автоматизацията включват действието на:
1. помпените станции;
2. регулиращите арматури, преливните
устройства и измервателните уреди;
3. задържателните резервоари и другите
разделителни камери;
4. дъждопреливниците пред помпени и
пречиствателни станции;
5. дюкерите и др.
(2) При вакуумните канализационни мрежи
контролът, управлението и автоматизацията
включват действието на:
1. управляващите устройства за отваряне
на смукателните вентили при изисквания
минимален вакуум;
2. сензорите за водното ниво в събирателните резервоари, свързани със смукателните
вентили;
3. затворните устройства за изключване на
участъци от вакуумните тръбопроводи;
4. вакуумните прекъсвачи за управление
на вакуумните устройства;
5. устройствата за контролиране на водното
ниво във вакуумните резервоари и в помпеночерпателните резервоари;
6. устройствата за включване на резервните
вакуумни устройства, нагнетателните помпи
и алармените устройства;
7. устройството за превключване към друга
електрическа система;
8. средствата за измерване.
(3) При напорните канализационни мрежи
контролът, управлението и автоматизацията
включват действието на:
1. сензорите за контрол на водното ниво
в събирателните резервоари;
2. устройствата за управление на помпените агрегати;
3. устройството за превключване към друга
електрическа система;
4. системата за сигнализиране при нарушения в експлоатацията;
5. измервателните устройства и др.
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ПРОЕКТИРАНЕ НА ПСОВ
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ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 79. (1) За пречистване на отпадъчните води се прилагат методи и технологични
схеми, които отговарят на нормативните
изисквания, на съвременното познание и на
най-добрите практики.
(2) При проектирането на ПСОВ се спазват
изискванията на нормативните актове за:
1. опазване на водите и водните обекти
от замърсяване, включително определените
индивидуални емисионни ограничения;
2. опазване на околната среда и осигуряване
на необходимите мерки срещу вредни въздействия върху компонентите вода, въздух и почва;
3. осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на персонала;
4. безопасно оползотворяване и обезвреждане на получените отпадъчни продукти при
спазване изискванията на нормативните актове
за управление на отпадъците.
(3) При проектирането на ПСОВ се отчитат
следните фактори:
1. категорията и демографските характеристики на урбанизираната територия;
2. предвижданията на концепциите и схемите за пространствено развитие, на действащите
устройствени планове за урбанизираната територия и на генералните планове за развитие
на водоснабдителните и канализационните
системи и съоръжения;
3. техническите параметри на съществуващата водоснабдителна и канализационна
инфраструктура;
4. данни за съществуващи пречиствателни
станции и съоръжения в експлоатация;
5. морфологичните, хидроложките и хидродинамичните параметри на водоприемника;
6. климатичните и метеорологичните характеристики на района;
7. геоложките и хидрогеоложките условия
на територията на площадката на пречиствателната станция;
8. бъдещи разширения и промени;
9. възможността за съвместно пречистване
на производствените и битовите отпадъчни
води от населеното място;
10. възможността за повторно използване
на пречистените отпадъчни води;
11. възможностите за третиране, обезвреждане и оползотворяване на утайките;
12. възможността за последващо използване
на вещества и/или суровини от отпадъчните
води или от утайките;
13. възмож ност та за оптимизиране на
енергийните разходи на станцията, включително посредством собствено добиване на
електрическа или топлинна енергия;
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14. възможността за съвместно пречистване
на отпадъчни води и/или третиране на утайки
от съседни урбанизирани територии;
15. осигуряване на мерки за поддръжка и
нормална експлоатация;
16. ефективността по отношение на общите
разходи (инвестиционни и експлоатационни);
17. специфични изисквания на собственика
и/или оператора на канализационната система;
18. наличните данни за часовите, седмичните и сезонните различия на отпадъчния поток.
Чл. 80. При проектирането на ПСОВ се
спазват изискванията на серията стандарти
БДС EN 12255 „Пречиствателни станции за
отпадъчни води“.
Чл. 81. (1) Хидравличният капацитет на
ПСОВ и оразмерителните водни количества
на съоръженията се определят съгласно приложение № 10.
(2) Когато няма реални данни от измервания
и/или изследвания, се допуска натоварването
на пречиствателната станция да се определя
по еквивалентни жители съгласно приложение № 11.
Чл. 82. (1) Технологията за пречистване на
отпадъчните води се избира в зависимост от:
1. капацитета на пречиствателната станция;
2. товара и концентрацията на замърсителите на входа;
3. изискванията към пречистените отпадъчни води;
4. последващото оползотворяване и/или
обезвреждане на утайките;
5. най-добрите технологични практики.
(2) Технологията на пречистване на отпадъчните води включва и третиране на утайките
и утайковите води (самостоятелно и/или чрез
връщане в основния поток).
Чл. 83. (1) При изразени денонощни пикови
натоварвания като качество и/или количество на постъпващата отпадъчна вода (при
наличие на големи промишлени предприятия
и/или др.) и след доказана целесъобразност
се проектират задържателни резервоари в
началото на станцията, като се предвиди постепепенното им равномерно изпускане към
пречиствателните съоръжения за период до
24 часа в периодите с по-малко натоварване.
(2) При необходимост от осредняване по
състав и/или количество на отпадъчните води
се предвиждат осреднителни резервоари.
(3) При определянето на концентрациите на
замърсителите на входа на ПСОВ се отчита
влиянието на утайковите потоци, отделяни
от технологичните процеси на третиране на
утайките.
Чл. 84. (1) За осиг у ряване на г ъвкава
екслоатация в технологичните схеми на пречистване се предвиждат паралелно работещи
еднотипни съоръжения/секции от едно и също
технологично стъпало, както и байпасни връзки, позволяващи изключването на отделни
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съоръжения и/или секции, на технологични
стъпала и на цялата пречиствателна станция.
При изключването на определени съоръжения
не трябва да се нарушава пречиствателният
ефект на станцията.
(2) За пречиствателни станции под 10 000
ЕЖ след технико-икономическа обосновка
се допуска механизираните процеси да се
заменят с ръчни, както и да не се предвиждат
паралелно работещи еднотипни съоръжения
от едно и също технологично стъпало.
(3) При необходимост към пречиствателната станция се предвиждат съоръжения за
приемане и предварителна преработка на
допълнително транспортирани външни за
системата отпадъчни води и/или утайки, като
се предвидят и съответните мерки за анализ
на тяхното качество.
Чл. 85. (1) Устройствата за заустване на
пречистените отпадъчни води във водни обекти
се проектират при отчитане на:
1. хидравличните условия във водоприемника;
2. нормативните изисквания за качеството
на водите във водоприемника;
3. осигуряването на оптимално размесване
на заустваната пречистена отпадъчна вода в
съответния приемник в зависимост от талвега на водното тяло за предотвратяване на
точково натоварване.
(2) При заустване в морето се спазват
нормативните изисквания за чистотата на
бреговата ивица, плажовете и пристанищата.
Мястото, дължината и дълбочината на заустване в морето се определят въз основа на
разрешителното за заустване, като се отчитат
хидрографските данни за района на заустването с оглед осигуряване на оптимално размесване чрез рециркулация с морската вода
за предотвратяване на точково натоварване.
Чл. 86. При прилагането на технологии
на пречистване, отговарящи на най-добрите
налични техники, за които не съществуват
оразмерителни методики и/или оразмерителни технологични параметри, се извършват
моделни лабораторни и/или пилотни изследвания за доказване на тяхното ефективно
действие в конкретните условия.
Чл. 87. На входа и изхода на пречиствателните станции се предвиждат средства за
измерване на протичащите водни количества.
Г л а в а

с е д м а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА В
ПСОВ
Раздел І
Изисквания при проектиране на съоръжения
за механично пречистване
Чл. 88. (1) Механично пречистване на
отпадъчните води се предвижда с цел отст ран яване на едри механични примеси,
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неразтворени вещества и суспензии, за да се
осигури ефективна работа на последващите
съоръжения от технологичната схема.
(2) За отстраняване на твърдите, едрите и
плаващите вещества в отпадъчните води се
предвиждат решетки и сита.
(3) За отстраняване на неразтворените
вещества се предвиждат песъкозадържатели
и/или утаители.
(4) Неутаимите неразтворени вещества
(мазнини, нефтопродукти и др.) се отстраняват самостоятелно или в комбинация с друго
съоръжение за механично пречистване.
Чл. 89. (1) Песъкозадържателите се оразмеряват за задържане на минерални частици.
(2) Песъкозадържателите се проектират
със съоръжения и устройства за отстраняване на пясъка и/или на задържаните масла/
мазнини.
(3) За пречиствателни станции над 10 000
ЕЖ се предвиждат съоръжения за промиване
на задържания пясък с оглед отстраняване на
органичните материи.
Чл. 90. (1) Органичните материи, отделени
при промиването и обезводняването на пясъка, се включват към потока от отпадъчни
води за по-нататъшно пречистване, а пясъкът
се отстранява от пречиствателната станция,
като се вземат мерки за предотвратяване на
неблагоприятни въздействия върху околната
среда и здравето на хората.
(2) Мазнините и маслата, задържани в песъкозадържателите, се събират за последващото
им третиране и оползотворяване.
Чл. 91. Необходимостта от проектирането
на първични утаители и техният вид се определят в зависимост от производителността
на пречиствателната станция, технологичната схема на пречистване, количеството и
състава на отпадъчните води, геоложките и
хидрогеоложките условия на мястото на изграждане, начините за изваждане и третиране
на утайките и др.
Раздел ІІ
Изисквания при проектиране на съоръжения
за биологично пречистване
Чл. 92. (1) Биологичното пречистване на
отпадъчните води се прилага за отстраняване
на биологично разградимите органични замърсители, намиращи се в разтворено, колоидно
и/или финодисперсно състояние, на амониев
азот и/или фосфати.
(2) Съоръженията за биологично пречистване се проектират след съоръженията за
механично пречистване.
Чл. 93. (1) За ин тензивно биолог и чно
пречистване се оразмеряват и конструират
биореактори с прикрепена, суспендирана или
флуидизирана биомаса или комбинация от тях.
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(2) Към основните реактори за биологично
пречистване се предвиждат съоръжения за
разделяне на пречистената вода от биомасата
(например вторични утаители).
(3) Видът и броят на биореакторите и
вторичните утаители в технологичната схема
на пречиствателната станция се определят в
зависимост от вида на замърсителите, които
ще се отстраняват, и необходимата степен на
пречистване.
Чл. 94. (1) Екстензивното биологично пречистване се осъществява в условия, близки
до природните, в конструирани биологични
езера или влажни зони.
(2) Дъното и стените на биологичните
езера и влажните зони се проектират водонепропускливи.
(3) Биологичните езера и влажните зони
се прилагат самостоятелно или в комбинация
с други методи на биологично пречистване.
Чл. 95. (1) В зависимост от предназначението им биологичните езера се проектират
като анаеробни, факултативни и аеробни.
(2) За отстраняване на суспендираните
вещества и за редуциране на БПК до 30 %,
както и за биологично стабилизиране (изгниване) на акумулираните утайки се прилагат
анаеробни и факултативни биологични езера.
(3) За редуциране на БПК до 90 – 95 %
и за нитрифициране на амониевия азот до
90 – 95 %, както и за допречистване на отпадъчните води се прилагат аеробни биологични езера.
Чл. 96. (1) За осъществяване на пречиствателния процес във влажните зони се засаждат
висши водолюбиви растения, като тръстика,
папур, върба и др.
(2) Влажните зони се конструират с хоризонтално или с вертикално протичане на
отпадъчната вода.
Раздел ІІІ
Химично и физикохимично пречистване на
отпадъчните води
Чл. 97. (1) Химично пречистване на отпадъчните води се прилага за отстраняване на
разтворени неорганични съединения на фосфора, за корекция на рН, за обеззаразяване
на пречистената вода и др.
(2) Физикохимично пречистване на отпадъчните води от населени места се прилага за
достигане на висока степен на отстраняване
на суспендирани вещества и колоиди.
(3) Видът и дозата на реагентите се определят чрез опитни лабораторни или пилотни изследвания или чрез изследвания при
експлоатационни условия в зависимост от
характеристиките на отпадъчните води.
Раздел ІV
Обеззаразяване
Чл. 98. (1) Към ПСОВ се проектира, изгражда и поддържа в постоянна експлоатационна готовност технологично стъпало за
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обеззаразяване на пречистените отпадъчни
води, когато след заустването са налице едно
или няколко от следните условия:
1. водоприемникът е свързан с източници
на питейно водоснабдяване;
2. водите от водоприемника се използват
за стопански цели (напояване, развъждане
на миди и др.);
3. водите от водоприемника се използват
за къпане.
(2) В случаите извън тези по ал. 1 технологично стъпало за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води се предвижда, ако
това се изисква изрично в разрешителното
за заустване.
Раздел V
Изисквания при проектиране на съоръжения
за третиране на утайките в пречиствателните
станции
Чл. 99. Третиране на утайките от пречист
вателните станции се прилага за получаване
на безопасен краен проду кт, позвол яващ
транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
Чл. 100. (1) Изборът на технология за третиране на утайките зависи от:
1. начина за обезвреждане или оползотворяване на утайките и съответните изисквания
за тяхното качество;
2. количеството на утайките и сезонната
им неравномерност;
3. химичния състав и свойствата на утайките;
4. технико-икономическа целесъобразност;
5. възможността за съвместно третиране с
други утайки и органични отпадъци;
6. необходимостта от отделяне и раздробяване на грубите вещества, които могат да
предизвикат запушвания или други експлоатационни проблеми;
7. наличието на тежки минерални частици
(пясък);
8. възможността за образуване на опасни
газови емисии и течове, включително такива,
свързани с неприятни миризми и/или усилващи парниковия ефект;
9. възможността за възникване на условия за корозия или абразия на строителните
конструкции;
10. допълнителното натоварване на пречист
вателните станции с елементи, като азот и
фосфор, внасяни с утайковите води, отпадащи
от процесите на третиране на утайките;
11. химичните реагенти, използвани при
пречистването на отпадъчните води, и тяхното въздействие при оползотворяването на
утайките;
12. мерките за сигурността и здравето на
експлоатационния персонал и обществото;
13. възможностите за производство на
електрическа и/или топлинна енергия при
третирането на утайките по потоци и като цяло.
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(2) За измерване на количествата на третираните утайки и за вземане на проби от
подаваните и изпусканите утайки и утайкови
води се предвиждат съответните устройства.
Чл. 101. (1) При проектирането на съоръжения за третиране на утайки се отчитат
всички изисквания и се предприемат мерки за
намаляване на миризмите, шума, вибрациите
и взривоопасността на средата.
(2) При малки ПСОВ се проверява възможността за дообработване на утайките (механично обезводняване, изсушаване, изгаряне)
в близко разположени по-големи ПСОВ и се
избира технико-икономически по-изгодното
решение.
Г л а в а

о с м а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА
ПОМПЕНИ И КОМПРЕСОРНИ СТАНЦИИ
И НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СГРАДИ В ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ
Чл. 102. При проектирането на помпени
и компресорни станции се спазват следните
общи изисквания:
1. помпените и компресорните станции,
помпите, компресорите, тръбопроводите и
арматурите се проектират така, че конструкцията им да е устойчива на химичните и
биологичните въздействия на отпадъчните
води, утайките и газовете, както и на температурните изменения;
2. помпените и компресорните станции
се проектират така, че емисиите на шум и
вибрации да съответстват на допустимите
нормативни изисквания;
3. машинните зали на помпените и компресорните станции се проектират с вход със
съобразени размери за достъп на тежки транспортни и/или подемни средства за доставка и
замяна на основното технологично оборудване;
4. преди и след помпите и компресорите се
проектират необходимите демонтажни връзки,
спирателни кранове, възвратни клапи и/или
др., като се предвиди и достатъчно отстояние
за лесното им обслужване;
5. използваните продукти, фасонни части и
арматури се избират така, че да съответстват
на предвижданото налягане, температура и
характеристики на транспортираната среда.
Чл. 103. При проектирането на помпените
станции за отпадъчни води в пречиствателните станции се спазват основните изисквания
за проектиране на помпени станции в канализационните мрежи съгласно глава втора,
раздел X.
Чл. 104. (1) Помпените станции за утайки
в ПСОВ се проектират при невъзможност за
осигуряване на минимална скорост 1,0 m/s
при гравитачно безнапорно течение.
(2) При избора на у тайкови помпи се
отчитат концентрацията на сухо вещество и
вискозитетът на утайките.
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(3) При изпомпване на смес от вода и пясък
или на утайки се приема минимален диаметър
на тръбопроводите най-малко DN 80.
Чл. 105. (1) Компресорите с ниско налягане
и с висок въздухообмен (въздуходувките) се
проектират така, че да осигуряват достатъчно
количество въздух (без съдържание на прах
и/или масла) за технологичните процеси.
(2) При оразмеряване на технологичните
проводи в компресорните станции се спазват нормативните актове за проектиране на
отоплителни, вентилационни и климатични
инсталации.
Чл. 106. За всички паралелно работещи
помпени и компресорни агрегати се предвиждат следните резервни агрегати при отчитане и на изискванията на възложителя,
както следва:
1. до два работни агрегата – един резервен;
2. при три или повече работни агрегати – два резервни.
Чл. 107. (1) В технологичните сгради се
предвиждат необходимите отстояния до стените и между отделните машини така, че да
се осигури възможност за монтаж, демонтаж
и достъп по време на експлоатация.
(2) За монтажа и демонтажа на машинното оборудване се предвиждат подходящи
съоръжения.
Г л а в а

д е в е т а

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ
Раздел І
Основни изисквания
Чл. 108. Изборът на площадка на пречист
вателната станция се определя въз основа на:
1. възможността за осигуряване на гравитационно движение на отпадъчните води
в довеждащия колектор, пречиствателната
станция и отвеждащия (заустващ) колектор;
2. технико-икономически съображения,
свързани с дължината на довеждащия и отвеждащия канализационен колектор;
3. собствеността и категорията на терена;
4. скоростта и преобладаващата посока на
ветровете и местоположението на разположените в близост урбанизирани територии или
други обекти;
5. изискванията на действащия устройствен
план;
6. предписанията от доклада за оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС)
за минимално необходимите отстояния на
ПСОВ от урбанизирани територии и отделно
стоящи обекти; когато компетентните органи
са преценили, че не е необходимо извършване
на ОВОС, както и когато няма специални
здравни изисквания и нормативи за защитните зони и не са направени съответните
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проучвания и оценка на риска, минималните
защитни зони в зависимост от броя на ЕЖ
се определят съгласно приложение № 1;
7. наличието на подходяща инфраструктура
до площадката на пречиствателната станция
(пътища и транспортни мрежи и съоръжения,
енергоснабдителни мрежи и съоръжения,
водопроводи и др.);
8. инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия на парцела.
Чл. 109. (1) На генералния план на пречиствателната станция се определя местоположението на:
1. всички пречиствателни съоръжения по
технологичния път на отпадъчните води и
утайките;
2. предвидените сгради на територията на
пречиствателната станция (помпени станции,
компресорни станции, административни сгради, лаборатории, трансформаторни станции,
работилници, складове, гаражи и др.), площите
за озеленяване и др.;
3. техническите проводи за отпадъчната
вода и утайките;
4. площадковите пътища.
(2) Генералният план се разработва при
отчитане на всички нормативни и проектни
изисквания за пожарната безопасност, здравословните и безопасни условия на труд и
опазването на околната среда.
(3) Генералният план се разработва така,
че да се осигури възможност за:
1. етапно изграждане;
2. бъдещи изменения и разширения на
пречиствателната станция;
3. минимални дължини на каналите и
тръбопроводите за отпадъчните води, утайките и техническата вода, въздухопроводите,
газопроводите, електропроводите и пътищата;
4. удобен и безопасен достъп за поддържането и експлоатацията на отделните съоръжения и устройства.
Чл. 110. За пречиствателната станция и за
отделните съоръжения се предвижда обходен
авариен канал или тръбопровод.
Раздел ІІ
Площадкова техническа инфраструктура и
сгради в ПСОВ
Чл. 111. В зависимост от производителност
та на пречиствателната станция, технологията на пречистване, вида на технологичния
контрол и местните условия към основните
технологични съоръжения и помещения се
п редви ж дат спомагателни съоръжени я и
помещения и площадкова техническа инфраструктура.
Чл. 112. (1) Пречиствателните станции се
осигуряват с водопроводна мрежа за питейно-битово водоснабдяване и противопожарни
нужди.
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(2) Когато е предвидено използване на
хидроелеватори, промиване на тръбопроводи
и съоръжения за други технически нужди, се
проектират тръбопроводи за техническа вода.
За техническа вода се допуска използването
на пречистени отпадъчни води.
(3) Към пречиствателните станции се
предвиждат санитарно-хигиенни помещения
в зависимост от очакваната численост на
персонала.
(4) За събирането на битовите отпадъчни
води от пречиствателните станции се предвижда канализационна мрежа, която ги отвежда
във входното съоръжение на станцията.
(5) За отпадъчните води, получени при
третирането на утайките или от преливания,
аварийни изтичания, изпразване и промиване
на съоръженията, се проектира канализационна мрежа, която да ги отвежда във входното
съоръжение на пречиствателната станция или
пред съоръженията за биологично пречистване. При необходимост за тях се изгражда
изравнителен резервоар.
(6) За събирането и отвеждането на дъждовните води от територията на пречиствателните
станции се проектира канализационна мрежа,
като тяхната замърсеност определя мястото
на включването им в технологичната схема.
Чл. 113. (1) Наклонът на тръбопроводите
за отпадъчни води, утайки или газ от изгнивателите и скоростта на провежданата среда
се приемат така, че да няма опасност от отлагания на твърди вещества и/или събиране
на газ, както и от събиране на кондензат в
газопроводите и въздухопроводите, или се
предвиждат мерки за отстраняване на образуваните отлагания и/или събирания на газ
или концентрат.
(2) При опасност от замръзване резервоарите и тръбопроводите се проектират с
подходяща топлоизолация.
(3) Тръбопроводите се проектират водоне
пропускливи и/или газонепропускливи.
Чл. 114. (1) При проектиране на електроснабдяването и електрообзавеж дането на
ПСОВ се спазват изискванията на действащите нормативни актове за устройството на
електрическите уредби и електропроводните
линии.
(2) За ПСОВ се осигурява втора категория
електроснабдяване съгласно изискванията на
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на
електрическите уредби и електропроводните
линии.
(3) Към аварийното електроснабдяване се
включват всички измервателни и контролни
устройства, помпите за отпадъчните води и
утайките, както и съоръженията и устройствата за аериране.
Чл. 115. (1) При проектирането на пътища
на територията на пречиствателната станция
се преценява тяхното натоварване по време на
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строителството и експлоатацията и се вземат
мерки за безопасно движение на транспортните средства и персонала.
(2) За осигуряване на сигурен и удобен
достъп до сградите, съоръженията, работните
места и местата за контрол се предвиждат
пешеходни пътеки.
(3) При пресичането на пътищата и пътеките с открити канали се изграждат подходящи
преминавания.
(4) За обръщане на посоката на движение
на предвижданите превозни и/или транспортни средства при техническата експлоатация
на пречиствателната станция се проектират
подходящи уширения.
Г л а в а

д е с е т а

КОНТРОЛ НА МИРИЗМИТЕ
Чл. 116. (1) Вероятността от образуване на
емисии на миризми, както и тяхното въздействие и третиране се вземат предвид в етапа
на проектирането на ПСОВ, като основните
източници на миризми при възможност се
групират с цел да се приложат общи мерки
за намаляване на миризмите.
(2) Основните източници на миризми се
проектират при възможност на най-голямо
разстояние от чувствителните зони около
п речист вателни те станции п ри от чи тане
на преобладаващата посока и скоростта на
вятъра.
(3) Изборът на съответните защитни мерки
срещу образуването на миризми се съобразява
с големината на пречиствателната станция, с
отстоянията и вида на съседно разположените зони/райони, с преобладаващата честота,
посока и скорост на вятъра.
Чл. 117. (1) Когато източниците на миризми
се разполагат в сгради или на покрити площадки, за съответните сгради и площадки се
проектират подходяща вентилация и система
за третиране на миришещия въздух.
(2) В зависимост от отделяните емисии се
предвиждат съответните мерки за:
1. защита срещу корозия;
2. създаване на здравословни и безопасни
условия на труд на персонала;
3. възможност за достъп до източника на
миризми.
(3) Образуваните интензивно миришещи
емисии се подлагат на подходящо пречистване
в зависимост от конкретните условия.
(4) Капацитетът на съоръженията за третиране на миришещия въздух се определя
въз основа на обема на очаквания поток,
входните и изискваните изходни концентрации
на миризми.
(5) Към съоръженията за третиране на
миришещия въздух се осигурява лесен достъп
за обслужване и измерване на параметрите
на въздушния поток и за вземане на проби
от въздуха за анализ.
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(6) За въздушни потоци от технологични стъпала на пречиствателната станция с
очаквано съдържание на вредни и опасни
компоненти се проектира система за контрол,
отстраняване и третиране, както и за звуково
и светлинно сигнализиране в съответствие с
нормативните актове за пожарна безопасност
и взривобезопасност.
Чл. 118. (1) При проектиране на вентилацията на производствените и работните
помещения се спазват нормативните изисквания за проектиране на вентилационни и
климатични инсталации.
(2) Необходимият въздухообмен в производствените помещения се проектира въз основа
на отделяните замърсители и топлоотделянето
от съоръженията, като при липса на данни от
опитни изследвания на аналогично действащи
съоръжения кратността на въздухообмена и
температурата на въздуха в такива помещения
може да се определят съгласно приложение
№ 12.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПСОВ
Чл. 119. (1) За извършване на оперативен
контрол и управление на процесите се предвиждат автоматизирани диспечерски системи.
(2) На подходящи места се предвиждат
съответните средства за измерване на:
1. количествата на рециркулационните
технологични потоци;
2. други показатели, като водни и утайкови
нива, налягания, температури, концентрации
на разтворен кислород, стойности на рН и др.
Чл. 120. (1) Системите за контрол и управление се проектират въз основа на технологично задание.
(2) Системите за контрол и управление се
изграждат като мрежа от подсистеми, които
се обслужват и експлоатират от една или няколко централни станции за извършване на
контрола и управлението на всички процеси
и пречиствателни съоръжения.
(3) Системите за контрол и управление
се предви ж дат с осиг у рени възмож ности
за внасяне на изменения в програмите за
управление, настройките на параметрите и
работните графици, както и за бъдещи разширения на станцията.
(4) При проектирането на мрежи от няколко подсистеми се отчитат изискванията към
скоростта за трансфера на данни, протоколите
за пренасяне и функциите на подстанциите.
(5) При предвиждането на системите за
контрол и управление се включват кръгове
за управление на аерационните системи, био
логичните процеси за намаляване на БПК,
процесите на нитрификация и денитрификация, отстраняването на фосфора, рециркулационните потоци, третирането на утайките,
дозирането на реагентите за химично пречист-
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ване, обеззаразяването на отпадъчните води и
др. в зависимост от предвидената технология
на пречистване.
(6) Всяко съоръжение трябва да работи в
автоматичен и ръчен режим, като се предвидят
необходимите превключватели за избор на
режима и бутони за дистанционно пускане/
спиране на съоръженията, както и светлинни
индикатори за състоянието на съоръженията
(работи/не работи/авария).
Чл. 121. (1) За извършването на измервания
и контрол се предвижда контролен пункт и/
или лабораторна база.
(2) За пречиствателни станции за населени
места с над 10 000 ЕЖ, а за останалите – при
необходимост, се предвиждат:
1. лаборатории за химични, биологични и
микробиологични анализи;
2. складове за съхранение на химикали.
(3) Лабораториите се проектират в съответствие с изискванията за съхранение и
експлоатация на предвидената апаратура и
химикалите.
Чл. 122. Централният диспечерски пункт
за контрол и управление на технологичните
процеси в пречиствателната станция се разполага на територията є.
Ч А С Т

Ч Е Т В Ъ Р Т А

ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ЕКСПЛО
АТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИС
ТЕМИ
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 123. (1) Канализационните системи
се изграждат и въвеждат в експлоатация в
съответствие с издадените строителни книжа,
при спазване изискванията на тази наредба,
както и в съответствие с указанията за полагане, монтаж и изпитване на производителите на съответните продукти, съоръжения
и устройства.
(2) Канализационните системи се изграждат при спазване на изискванията на Наредба
№ 2 от 2004 г. за минималните изисквания
за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни
работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и на специфичните изисквания, посочени в плана за
безопасност и здраве.
(3) При изграждането на сградите и съоръженията на канализационните системи
освен изискванията на тази наредба се спазват
и изискванията на нормативните актове, в
които са определени правилата при изпълнението на строителните и монтажните работи
(СМР) и приемането на съответните видове
строителни конструкции.
Чл. 124. (1) Преди изграждането на елементите на канализационните системи се
осъществяват входящ контрол на предвидените
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с проекта строителни продукти, устройства
и съоръжения и проверка на целостта на
опаковките, маркировката, повърхностите
и техническата документация, за което се
изготвят констативни актове.
(2) Не се допуска използването на строителни продукти, устройства и съоръжения,
които не съответстват на изискванията на
чл. 5, както и на такива с технологични
дефекти, пукнатини и отклонения от допустимите стойности, посочени в техническите
им спецификации.
(3) При изграждането на канализационните системи се влагат само строителни
продукти, устройства и съоръжения, чиито
експлоатационни характеристики съответстват на заложените в одобрения инвестиционен проект.
Чл. 125. (1) При извършване на земни работи под нивото на подземните води предварително се установява начинът за отвеждане на
тези води, както и за укрепване и заздравяване
на основата за фундиране при слаби почви.
(2) Инсталациите, машините и съоръженията за отвеждане на повърхностните води
и за понижаване на нивото на подземните
води трябва да действат през целия строителен процес.
Чл. 126. (1) Фундирането на сгради и съоръжения в пропадъчни (льосови) почви при
изграждането на канализационните системи
се изпълнява съгласно изискванията на Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско
фундиране (ДВ, бр. 85 от 1996 г.).
(2) Изкопните работи се прекратяват при
откриване на участък с внезапно нарастващо
пропадане на земната основа до ликвидиране на източниците на овлажняване и се
подновяват не по-рано от стабилизиране на
пропадането.
(3) Подземни или полуподземни съоръжения на канализационната система, независимо от размерите им и почвените условия, се
изграждат след предварително уплътняване
на почвата до проектната обемна маса на
скелета на почвата.
(4) Бетоновите работи при изграждането на
съоръжения в пропадъчни почви се извършват
без прекъсване.
(5) След изграждането и изпитването на
съоръжения в земна основа от ІІ тип по пропадъчност празнините, които се образуват
между стената на изкопа и съоръжението, се
засипват с льосова почва на пластове и се
уплътняват до проектната обемна маса на
скелета на почвата.
Чл. 127. (1) Строителството на съоръжения в условията на високи подземни води се
извършва след изграждането на дренажна
система за понижаване на нивото на подземните води съгласно проекта.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

(2) Непосредствено преди строителните работи се извършват допълнителни проучвания
за понижаване нивото на подземните води
и за отвеждането им от строителния изкоп.
(3) След завършване на отводнителните
работи всички временни строителни дренажи
се демонтират или тампонират.
(4) Строителството на тръбопроводи, канали и съоръжения в свлачищни райони се
извършва само след като се изпълнят предвидените с проекта технически мероприятия
за заздравяване на терена.
Чл. 128. Съоръженията и тръбопроводите,
изграждани в строителни изкопи, се засипват
само след като се проведат успешно съответните изпитвания за тяхната якост и водоне
пропускливост и се съставят необходимите
актове и протоколи за приемане съгласно
изискванията на съответните нормативни
актове.
Чл. 129. За изграждането на зоната около тръбите, за направата на леглото и за
обратната засипка се използват материали,
които отговарят на изискванията на проекта
и на производителя, както и на следните
изисквания:
1. да имат необходимите якостни характеристики така, че след тяхното уплътняване
да не се променя проектният профил на положения канализационен провод;
2. да не причиняват корозия, повреди или
нару шаване на механичните качества на
тръбите, покритието и частите, с които са
в контакт;
3. да са химически устойчиви и да не
предизвикват вредни реакции при свързване
с почвата или подпочвените води;
4. да не съдържат органични материали,
замръзнала почва, големи камъни, скални
късове и корени на дървета;
5. не се допуска използване на материали,
които замръзват при ниски температури, за
изграждане на зоната около тръбите;
6. материалите, които се използват за подготовката и изграждането на леглото на тръбите,
трябва да са в съответствие с изискванията на
производителя; при липса на други указания
те не трябва да съдържат частици с размери,
по-големи от 25 mm.
Чл. 130. Влаганите при изграждането на канализационните системи строителни продук
ти, съоръжения и устройства се транспортират
и складират в съответствие с указанията на
техните производители.
Чл. 131. (1) При приемането на завършените СМР на елементите на канализационните
системи се извършват необходимите огледи
и изпитвания за удостоверяване на съответствието им с издадените строителни книжа
и правилата за изпълнение на СМР, като се
съставят необходимите актове и протоколи
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съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
(2) Техническите актове и протоколи за
приемане и въвеждане в експлоатация се
съставят преди пускането на отделен елемент на канализационната система в пробна
експлоатация.
Чл. 132. Разрешаването на ползването на
канализационните системи и определянето
на гаранционните срокове за изпълнени СМР,
съоръжения и строителни обекти за отстраняване на скрити дефекти след приемането и
въвеждането им в експлоатация се извършват
при условията и по реда на Наредба № 2 от
2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни
и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
Чл. 133. (1) Параметрите на елементите на
канализационната система, които са предвидени в проекта, реализирани при изграждането
и приети при въвеждането в експлоатация,
се поддържат чрез техническа експлоатация
в процеса на нормалната им експлоатация.
(2) Операторът на канализационната система определя лицата, които носят отговорност
за техническата експлоатация на отделни
нейни елементи.
(3) По време на техническата експлоатация на канализационната система се създава
система за техническо обслужване и ремонт
на оборудването, за което се води съответна
техническа документация.
(4) При техническата експлоатация на
канализационните системи се спазват изискванията на Наредба № 9 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд при експлоатация и поддържане на
водоснабдителни и канализационни системи
(ДВ, бр. 93 от 2004 г.).
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ИЗГРА Ж Д А НЕ Н А К А Н А ЛИЗА ЦИОННИ
М РЕ Ж И И С Ъ ОР ЪЖ ЕН И Я И Н А ОТВЕ Ж Д А Щ И К А Н А Л ИЗА Ц ИОН Н И КО ЛЕКТОРИ
Раздел І
Траншейно изграждане на канализационни
тръбопроводи
Чл. 134. (1) При извършване на изкопните
работи за полагане на тръбите се спазват
нормативните изисквания за отстояния от
фундаменти, подземни съоръжения и технически проводи и се вземат необходимите мерки
срещу нанасяне на щети върху тях.
(2) При определяне на размерите на траншеята за полагане на тръбите и нейното оформяне, както и при определяне височината на
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засипване се спазват проектните изисквания.
Всички отклонения от проекта се съгласуват
с проектанта.
(3) Преди полагането на тръбите се проверяват дълбочината на полагане, откосите, широчината и състоянието на дъното на изкопа.
(4) Основата на траншеята се оформя с
оглед безпрепятствено полагане на тръбите
по цялата им дължина. При необходимост се
извършват вкопавания за връзките.
(5) При изкопаването на траншеите всички
камъни, части от растения и отломки, които
могат да повредят тръбите, се отстраняват
извън траншеята.
Чл. 135. Широчината на траншеята се
определя в зависимост от диаметъра и дълбочината на полагане на тръбите в съответствие
с приложение № 7.
Чл. 136. (1) Стабилността на траншеите се
осигурява посредством системи за укрепване,
чрез скосяване на техните стени или по друг
подходящ начин в зависимост от конкретните
условия. При демонтирането на системите
за укрепване на траншеите не трябва да се
получават размествания или повреди на тръбопроводите.
(2) Когато тръбите се полагат непосредствено върху дъното на траншеята, то трябва
да бъде подравнено и с изисквания наклон и
форма, за да се осигури опиране на тръбите
по цялата им дължина.
(3) Когато дъното на траншеите не може да
бъде подравнено добре, то се покрива със слой
от зърнест материал или фина почва с добри
уплътнителни качества. Височината на слоя се
приема най-малко равна на 100 + DI/10 mm
(DI е вътрешният диаметър на тръбите в mm)
при скални условия, но не повече от 25 cm.
(4) При полагането на тръби с муфи в
дъното на траншеята или в долната част на
леглото се извършват вкопавания за муфите.
Дължината и дълбочината на вкопаванията
зависят от размерите на тръбните връзки и
начина на свързването им.
(5) Когато дъното на траншеята е нестабилно или почвата има ниска носимоспособност,
почвата се отстранява и се заменя с подходящ
материал за направа на легло.
Чл. 137. При извършване на СМР траншеите се осушават. Начинът на отводняване не
трябва да оказва влияние върху зоната около
тръбопроводите и върху самите тръбопроводи.
Чл. 138. Видът и зърнометричният състав
на материала за зоната около тръбите и тяхното укрепване се избират в съответствие с
проектните изисквания и при отчитане на
диаметъра, на материала на тръбите и на
дебелината на стените им, както и на харастеристиките на почвата.
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Чл. 139. (1) Предвидените с проекта тръби
се свързват съгласно указанията на производителя им така, че да се осигури водонепропускливостта на тръбопровода и неговата устойчивост на работните проектни натоварвания.
(2) Когато се налага прекъсване на полагането на тръбопроводите за по-продължителен
период, краищата на тръбите се запушват с
предпазни тапи.
(3) Свързванията на тръбопроводите с
ревизионни шахти, ревизионни отвори или
други съоръжения се изпълняват водоне
пропускливи.
(4) В случаите, когато при монтажа на
тръбите има опасност от изплаване на тръбопроводите, се предвижда съответно укрепване
съгласно указанията на проектанта.
Чл. 140. Сглобяемите предварително изработени елементи по канализационната мрежа
се изграждат при спазване на изискванията
на проекта и на изискванията на производителите им.
Чл. 141. (1) Тръбите се засипват чрез полагане на пластове от подходящи материали:
долен слой, горен слой, странично и начално
засипване или части от тях.
(2) Качеството и степента на уплътняване
на материала за засипване на тръбите се
определят в съответствие с проекта в зависимост от местоположението на тръбопровода
(зелена площ, пътно плътно, промишлена
площадка и др.).
(3) Минималната дебелина на началното
засипване е 150 mm над тялото на тръбите и
100 mm над тръбните връзки.
(4) Механичното уплътняване на основното засипване се извършва, когато общата
височина на покритието над горната част на
тръбите е най-малко 300 mm – при тръби
с диаметри до DN 200 включително, и 500
mm – при тръби с по-големи диаметри.
(5) Уплътняване на основната и страничната засипка чрез насищане с вода се допуска
само при несвързани почви.
(6) Когато за отделни части от тръбопроводите се изисква тяхното укрепване или
заздравяване, тези дейности се извършват
преди засипването на зоната около тръбите.
(7) Отстраняване на укрепването, когато
има такова, се извършва постепенно по време
на засипването на зоната около тръбите.
(8) На разстояние 0,3 m над канализационния тръбопровод са поставят маркиращи
предупредителни ленти за неговото обозначаване преди окончателното възстановяване на
горната повърхност на изкопа, с изключение
на гравитачните участъци.
(9) След завършване на обратната засипка
земната повърхност се възстановява съгласно
изискванията на проекта.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

Раздел ІІ
Безтраншейно изграждане на канализационни
тръбопроводи
Чл. 142. При определяне на метода за
безтраншейно полагане на канализационните
тръбопроводи и за неговото безпрепятствено
изпълнение се отчитат:
1. местоположението на съществуващите
подземни сгради и на подземните мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
по проектното трасе на полагания канализационен тръбопровод;
2. техническите характеристики на тръбите, в т.ч.:
а) вътрешни и външни диаметри;
б) дължина;
в) допустими експлоатационни натоварвания;
г) вид и изпълнение на тръбопроводните
връзки;
д) допустим радиус на кривина или ъглово
отклонение на тръбопроводните връзки;
3. видът и параметрите на земните пластове, през които се предвижда прокарването, за
което се извършват подробни хидрогеоложки
проучвания;
4. експлоатационните натоварвания и натоварванията от превозни средства;
5. допустимите отклонения в трасето на
тръбопроводите.
Чл. 143. Методите за безтраншейно изграждане на тръбопроводи за отпадъчни води и
изпитването на тръбопроводите трябва да съответстват на българските стандарти, с които
са определени изискванията за безтраншейно
изграждане на тръбопроводите.
Чл. 144. (1) Главните и междинните шахти
за безтраншейно полагане на тръбопроводите се проектират и конструират така, че
да издържат на статичните и динамичните
натоварвания при прокарването.
(2) Местоположението на главните шахти
се съобразява с местата на свързванията със
съществуващ канализационен тръбопровод
и/или с промяната на посоката на трасето
на тръбопровода.
Чл. 145. (1) По време на безтраншейното
изграждане на тръбопроводите се регистрират
и документират следните данни:
1. п ри м ик ро т у нел но изг ра ж да не – за
посоката и дълбочината на прокарването,
за максималната сила, у пра ж н явана при
прокарването, за скоростта или дължината
на прокарването, за количеството на използваните средства за укрепване и смазване, за
корекциите, направени при прокарването, и
др.; регистрирането на данните се извършва
най-много през 0,20 m по дължината на прокарването;
2. при методите с обслужващ персонал – за
максималната сила, упражнявана при прокарва-
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нето, за посоката и дълбочината на прокарването, за скоростта или дължината на прокарване,
за количеството на използваните средства за
укрепване и смазване и др.; регистрирането на
данните се извършва за всяка тръба;
3. при метод с директно пробиване – за
посоката, дължината и дълбочината на прокарването, за количеството и качеството на
промивната течност, за максималната сила на
издърпване и др.; регистрирането на данните
се извършва за всяка тръба.
(2) Когато прокарването на тръбопроводите
се ръководи от лазерна или друга система,
тя се монтира така, че да не се влияе от
сътресенията, които възникват по време на
прокарването.
Чл. 146. (1) Максима лните доп устими
отклонения от посоката и дълбочината на
прокарване на тръбопроводите се посочват
в проекта, като се отчитат:
1. изискванията за експлоатация и поддържане;
2. наклонът на тръбопроводите;
3. възможностите на метода, приложен за
прокарването на тръбопроводите;
4. наличието на съществуващи сгради,
съоръжения и подземни мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура;
5. геоложките и хидрогеоложките условия
и др.
(2) Отклоненията от проектното трасе на
тръбопровода при безтраншейното му полагане се отбелязват по време на прокарването.
Не се допуска превишаване на проектните
допустими стойности.
Раздел ІІІ
Изграждане на вакуумни канализационни
мрежи
Чл. 147. (1) Полагането и монтажът на
вакуумните тръбопроводи се извършват в
съответствие с проектните изисквания и изискванията за изграждане на тръбопроводи,
определени в тази наредба.
(2) Когато наклонът на тръбопроводите е
по-малък от 1:150, те не трябва да се отклоняват във вертикална посока с повече от + 2
mm от проектния надлъжен профил.
(3) При изграждането се извършват проверки
за промени в надлъжния профил на тръбопроводите в рамките на допустимите отклонения
за осигуряване на нормалната работа на мрежата в съответствие с проектните параметри.
Раздел ІV
Изграж дане на напорни канализационни
мрежи
Чл. 148. (1) Полагането и монтажът на
напорните т ръбопроводи се извършват в
съответствие с проектните изисквания и изискванията за изграждане на тръбопроводи,
определени в тази наредба.
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(2) При изграждането на напорните тръбопроводи се извършват укрепвания в местата
на включванията, спирателните кранове и
колената.
Чл. 149. Помпените агрегати се монтират
стабилно към фундаментите и се центрират
прецизно.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ИЗПИТВАНЕ НА К АНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 150. (1) Изпитването на канализационните мрежи и съоръжения се извършва след
приключването на СМР и преди окончателното им засипване.
(2) Първоначалното изпитване може да
се извърши преди страничната засипка. За
окончателно приемане т ръбопроводът се
изпитва след обратна засипка и остраняване
на укрепванията.
(3) Изпитването на кана лизационните
мрежи се извършва поотделно за всеки участък между две ревизионни шахти и за всяко
едно съоръжение съгласно изискванията на
проекта и в съответствие с указанията на
производителя.
Чл. 151. (1) Контролът и изпитването на
елемен т и те на кана лизационни те м реж и
включват следните процедури:
1. визуален и инструментален контрол;
2. инспекция със самоходна телевизионна
камера;
3. изпитване на непропускливост.
(2) Визуалният и инструменталният контрол
по ал. 1, т. 1 включват проверки за:
1. посока, праволинейност и наклон на
тръбните участъци;
2. коти на дъното на тръбите в краищата
на тръбните участъци;
3. характерни коти на съоръженията по
канализационните мрежи;
4. изпълнение на тръбните връзки;
5. повреди и деформации на тръбните
участъци;
6. нива на свързване на тръбите с различни
размери (диаметри);
7. изпълнение на изолации, замазки и повърхностни покрития.
(3) Изпитването на непропускливост на
тръбопроводи и съоръжения по ал. 1, т. 3 се
провежда съгласно предписанията на одобрения инвестиционен проект.
(4) Заснетият материал при видеозаснемането по ал. 1, т. 2 се счита за неразделна
част от документацията по приемането на
канализационната мрежа.
(5) Когато по време на изпитването нивото
на подпочвените води е над темето на изградения тръбопровод, в зависимост от конкретните условия се анализира необходимостта от
изпитване на инфилтрация.
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Чл. 152. (1) Изпитването на непропускливост на гравитационните канализационни
тръбопроводи до DN 1000, на ревизионните
шахти и на ревизионните отвори се извършва с въздух или с вода съгласно проектните
изисквания, указанията на производителите
на тръбите и в съответствие с приложения
№ 13 и 14.
(2) В случай на еднократно или повтарящо
се неуспешно изпитване с въздух се допуска
преминаване към изпитване с вода, като за
меродавни се приемат резултатите от изпитването с вода.
(3) Когато канализационните тръбопроводи са положени в предпазни тръбопроводи,
изпитването се извършва отделно за всеки
канализационен тръбопровод.
(4) За резултатите от проведените изпитвания се съставят протоколи.
Чл. 153. (1) Изпитването на вакуумните
канализационни системи обхваща изпитването на смукателно-вентилните комплекти
(смукателния вентил, управлението на вентила и сензора за ниво) за установяване на
функционалната им годност в съответствие
с изискванията на техническите спецификации за вакуумни канализационни системи и
изискванията на проекта.
(2) Преди провеждане на изпитванията
на вакуум всички сградни канализационни
отклонения и общите вакуумни тръбопроводи
се почистват и се осигурява тяхната непропускливост от повърхностни води.
(3) Изпитванията на вакуум се извършват
на всеки етап от изграждането, както и за
цялата вакуумна канализационна система
след окончателното є изграждане.
(4) Междинните изпитвания се извършват
след полагане на вакуумните тръбопроводи
с дължина най-много 450 m.
(5) Когато в някой участък изпитването е
проведено неуспешно, изпитваният участък
се проверява, дефектите се отстраняват и
изпитването се повтаря, докато стойностите
на вакуума останат в определените стойности.
(6) Окончателното изпитване на вакуумната
канализационна система се извършва след
изграждането на всички вакуумни тръбопроводи и сградни отклонения и на вакуумната
станция.
(7) При въвеждането на вакуумните канализационни системи в експлоатация се
установява допълнително функционирането
на управлението и на алармената система
във вакуумните станции.
Чл. 154. (1) При изпитването и въвеждането
в експлоатация на напорните канализационни
системи се спазват изискванията на техническите спецификации, определящи изисквания
към напорните канализационни системи, и
съответните изисквания в проекта.
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(2) Преди изпитване и въвеждане в експлоатация напорните канализационни системи
се почистват и се осигурява тяхната непропускливост от повърхностни води.
(3) Напорните канализационни системи
се изпитват на водонепропускливост в съответствие с нормативните изисквания при
изпитване на водопроводи.
(4) При въвеждането на напорните канализационни системи в експлоатация се
установява допълнително функционирането
на управлението и на алармената система.
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

ТЕХНИЧЕСК А ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА К АНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел І
Изисквания при техническата експлоатация
на канализационните мрежи и съоръжения
Чл. 155. (1) Поддържането и техническата
експлоатация на канализационните мрежи и
съоръжения обхващат предварително планирани, текущи и извънпланови (инцидентни)
мерки и дейности за поддържане на системата в
необходимото конструктивно и функционално
състояние, както следва:
1. локални ремонти или подмяна на повредени тръби или елементи;
2. отстраняване на утайки, растителни
корени и други препятствия;
3. ремонт и поддръжка на машините и
монтажните съоръжения;
4. борба с вредители (гризачи и насекоми).
(2) Изпълнението на мерките и дейностите
по ал. 1 се осигурява с минимален персонал
и техническо оборудване съгласно наредбата
по чл. 198о, ал. 7 и 8 от Закона за водите (ЗВ).
Чл. 156. При експлоатацията и поддържането на канализационните мрежи и съоръжения се осигурява изпълнението на следните
изисквания:
1. гарантиране на безопасна и икономически ефективна експлоатация при допустими
неблагоприятни въздействия върху околната
среда;
2. експлоатация без запушвания;
3. ограничаване на честотата на хидравлично претоварване до определените в проекта
и инструкциите за експлоатация стойности
в съответствие с табл. 1 на приложение № 2;
4. ограничаване на честотата на преливане
през дъждопреливниците до определените
в проекта и инструкциите за експлоатация
стойности, както и отсъствие на преливане
на отпадъчни води в сухо време;
5. опазване на здравето и живота на населението;
6. осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на персонала при поддръжката
и експлоатацията;
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7. предпазване на околните сгради и съоръжения от наводняване с отпадъчни води
от канализационната мрежа (подприщване);
8. запазване на целостта и функционалността на системата в предвидения с проекта
експлоатационен срок;
9. осигуряване и поддържане на водоне
пропускливостта на тръбопроводите и съоръженията;
10. предотвратяване на образуването на
миризми, агресивни и токсични вещества;
11. осигуряване на подходящ достъп до
елементите на системата за оглед, поддръжка
и експлоатация;
12. осигуряване на естествена вентилация
на мрежата през дъждоприемните шахти и
отворите на капаците на ревизионните шахти.
Чл. 157. По време на техническата експлоатация се предвиждат необходимият контрол,
управление или преразпределяне на оттичащите се отпадъчни води посредством:
1. включване и изключване на помпи;
2. други съоръжения и мероприятия;
3. монтиране на устройства за измерване
на водното количество.
Чл. 158. (1) Техническата експлоатация и
поддържането на канализационните мрежи и
съоръжения се извършват в съответствие с
разработена документирана система за техническо и ремонтно обслужване.
(2) За постигане на ефективна експлоатация
и поддържане на канализационните системи
се изискват:
1. план за експлоатация и поддържане;
2. достатъчен и квалифициран персонал;
3. познаване на системата;
4. наличие на подходящи съоръжения и
устройства;
5. пълна техническа документация, включително и подземен кадастър.
Чл. 159. (1) Планът за експлоатация и
поддръжка на канализационните мрежи и
съоръжения съдържа най-малко:
1. подробни графични и цифрови данни за
характеристиките на урбанизираната територия и канализационната мрежа;
2. подробно описание на вида на мерките за
поддръжка на планираните експлоатационни
параметри на системата;
3. изискванията за периодичност на наблюденията (мониторинг) на канализационната
мрежа и съоръженията, техния вид, честота
и технически средства за реализирането им;
4. планирани дейности по поддръжката
(текущи и основни ремонти и реконструкции);
5. планирани дейности при нарушения
или аварии;
6. видове експлоатационни проблеми, които
могат да възникнат, и начините и средствата
за тяхното отстраняване;
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7. разпределение на отговорностите за реализиране на планираните мерки и санкциите
за тяхното неспазване;
8. оценка на риска за излизане от експлоатация на елементите на системата и на
последиците в резултат на това при спазване
на нормативните изисквания за управление
на водите;
9. подробен финансов разчет за осигуряване
на планираните в плана дейности и технически средства;
10. стратегия за поддържане на канализационната мрежа;
11. планирани дейности за мониторинг на
инфилтрираните подземни води в смесените
канализационни мрежи, както и в канализационните мрежи за битови отпадъчни води
при разделни канализационни мрежи.
(2) Плановете за техническата експлоатация на отделни части на системата включват
най-малко следните основни елементи:
1. помпени станции;
2. вакуумни и напорни съоръжения и устройства (ако има такива);
3. затворни съоръжения и арматури;
4. задържателни резервоари;
5. дюкери и съоръженията към тях.
(3) Плановете за техническа експлоатация
и поддръжка се актуализират периодично при
отчитане на събраните за миналите периоди
данни за състоянието и развитието на канализационната мрежа.
Чл. 160. (1) При експлоатацията и поддържането на канализационната мрежа се установяват причините за възникналите проблеми,
като се изследват:
1. трасето на тръбопровода;
2. мястото на запушването и причината за
запушване или счупване на тръбите;
3. причините за пропадане на терена;
4. мястото и качеството на изпълнение на
изградените включвания към мрежата;
5. произходът и местата на нерегламентирани включвания на канализационни участъци
и повърхностни води към канализационната
мрежа;
6. качеството на изпълнение на ремонти
и реконструкции;
7. състоянието на тръбопровода, размерът
на отлаганията и полепналите мазнини по
вътрешната повърхност на тръбите, резултатът
от почистването на тръбопровода;
8. качеството и количеството на отпадъчните води;
9. водонепропускливостта на канализационната мрежа;
10. хидравличната проводимост на канализационната мрежа или на определени нейни
участъци;
11. причините и мястото на образуваните
отлагания и др.
(2) Методите за изследване на канализационните мрежи включват:
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1. изследване посредством оцветяване;
2. електронно определяне на мястото на
аварията;
3. инспекция посредством телевизионна
камера;
4. визуален контрол;
5. проверка чрез отразяване с огледала;
6. измервания на количеството на отпадъчните води чрез електронни измервателни
и регистриращи устройства, монтирани на
определени места по канализационната мрежа;
7. определяне на качествата на отпадъчните води чрез автоматични пробовземни и
регистриращи устройства, монтирани на определени места по канализационната мрежа;
8. определяне на количеството на инфилтрираните води;
9. определяне на водонепропускливостта
и др.
Чл. 161. (1) При нарушаване на функционалната способност на експлоатираната канализационна мрежа се извършват следните
дейности:
1. обобщаване на данните от извършваните
периодични проверки за функционирането
на мрежата;
2. определяне на частта от мрежата, за която ще се извършат по-подробни изследвания
и мероприятия;
3. установяване на приоритетните за решаване проблеми;
4. систематизиране и оценка на наличната
информация (изискванията на нормативните
актове, местоположение, материал, размери
и състояние на тръбопроводите, извършени
мероприятия за решаване на проблемите,
предишни проверки, хидравлични изчисления
и оценки за въздействието върху околната
среда, вид и количество на заустваните производствени води, подземни води, почвени
условия и др.);
5. актуализиране на кадастъра на канализационната мрежа.
(2) За отстраняване на експлоатационните
проблеми при нарушено функциониране на
канализационната мрежа се извършва нейното
обследване в един или няколко от следните
основни аспекти:
1. хидравлични изследвания (измерване
на отпадъчните водни количества, изготвяне
и проверка на хидравличен модел – особено
при смесени канализационни мрежи или разделни канализационни мрежи за дъждовни
отпадъчни води, оценка на хидравличната
способност за различни случаи на дъжд и
установяване на проблемите в хидравличната
проводимост);
2. изследвания за въздействието върху околната среда (регистриране на заустванията на
производствени отпадъчни води, провеждане
на изследвания за водонепропускливостта на
мрежата и установяване на проблемите);
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3. устойчивост и носимоспособност на
строителните конструкции (провеждане на
п роверк и на с т рои т ел н и т е конс т ру к ц и и,
оценка на тяхното състояние и установяване
на дефектите и деформациите).
(3) В зависимост от установените причини
за нарушаване на функционирането на канализационната мрежа се предприемат съответните
действия за тяхното отстраняване.
Чл. 162. При техническата експлоатация
на канализационните мрежи се извършват
периодично в съответствие с плана за експлоатация и поддържане следните дейности:
1. капаците, стъпалата или стълбите и дънните части на ревизионните шахти и ревизионните отвори се почистват от замърсявания,
като при необходимост се извършва ремонт,
възстановяване и обновяване на шахтите,
както и подмяна на стъпалата или стълбите;
2. дъждоприемните шахти се почистват
най-малко един път годишно и редовно се
проверява количеството на задържаните отпадъци, които при необходимост се отстраняват;
3. извършва се постоянен контрол на състоянието на конструкцията на каскадните
шахти, капаците и стъпалата или на стълбите
им; каскадните шахти се почистват редовно
по механичен или хидравличен начин;
4. извършват се наблюдения на водните
нива, на честотата на преливанията и др. на
дъждопреливните шахти за контролиране на
тяхното действие и редовен контрол на състоянието на тяхната конструкция и почистването
им от замърсявания;
5. проверява се състоянието на затворните
устройства (спирателни кранове или саваци)
на дюкерите, като при необходимост се ремонтират или заменят с нови, периодично се
извършва визуална проверка на тръбопроводите и периодично почистване на входната
и изходната шахта на дюкерите и промиване
на тръбопроводите;
6. извършва се редовен контрол на състоянието на конструкцията на задържателните
резервоари, на средствата за осигуряване на
достъп до дъното им, на капаците на входните
отвори и др.;
7. при откритите задържателни резервоари
се контролира стабилното закрепване на
предпазните парапети, въжетата и др.;
8. извършва се редовен контрол и поддържане на помпените агрегати, електрозахранването, тръбопроводите, арматурите, сградата
на помпената станция и др.;
9. след изпразване на задържателните резервоари се извършва механично почистване
на дъното им и/или хидравлично отмиване
на утайките;
10. при влизане в закрити съоръжения
на канализационната мрежа се предприемат
необходимите мерки за осигуряване на здравето и безопасността на експлоатационния
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персонал в съответствие с изискванията на
нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 163. (1) След всяко въвеждане в експлоатация (след първоначално изграждане и след
реконструкции) всяка вакуумна канализационна система в съответствие с изискванията
на българските стандарти за вакуумни канализационни системи се подлага на следните
изпитвания:
1. шум;
2. минимален вакуум в разклоненията на
системата;
3. съотношение въздух/отпадъчни води;
4. време за възстановяване на вакуума;
5. способност на системата за автоматично
възобновяване на нейната работа;
6. функциониране на управлението и на
алармената система във вакуумните станции;
7. необходимо време за подмяна на смукателните вентили и помпените агрегати.
(2) При техническата експлоатация на
вакуумните канализационни системи се извършват следните основни дейности:
1. вътрешен оглед на сградните канализационни шахти и на устройствата в тях наймалко на всеки шест месеца, като един път
годишно се извършва почистване и промиване
на събирателния резервоар, фасонните части
и вентилационните тръби;
2. най-малко един път на пет години се
извършва основен преглед на смукателните
вентили, като при необходимост те се заменят с нови;
3. на всеки 1 – 2 седмици се извършва
визуален оглед на вакуумната станция;
4. регистрират се часовете на работа на
вакуумните устройства и на нагнетателните
помпи, като се отчита разходът на електрическа енергия;
5. извършва се редовен преглед на механичното и електрическото оборудване.
Чл. 164. При експлоатацията на напорните
канализационни системи се извършват следните основни дейности:
1. при необходимост се промиват с въздух
или вода клоновете на мрежата посредством
промивни кранове в началото на всеки клон;
2. извършва се редовен оглед и почистване
на черпателните резервоари;
3. извършва се постоянен конт рол на
действието на системите за управление на
помпените агрегати;
4. неизползваните участъци от напорните
канализационни мрежи се изключват от експлоатация, за да не се намалява създаваният
от помпите напор и да се предотврати навлизането в мрежата на подземни води;
5. редовна проверка на функцията на автоматичните въздушници.
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Чл. 165. (1) При техническата експлоатация
на помпените станции се извършва периодичен контрол на състоянието на помпените
агрегати по отношение на:
1. износването на работното колело и други
подвижни части на помпите;
2. уплътненията между вала и корпуса на
помпите;
3. лагерите на помпите и двигателите;
4. закрепването им към фундаментите;
5. центрирането им и др.
(2) Помпите и тръбопроводите се почистват
и промиват редовно.
(3) Дъното и стените на помпените станции
се почистват с водна струя.
(4) Дебитът, налягането, консумацията на
електрическа енергия и продължителността на
работа на помпените агрегати се контролират
и записват всеки ден.
(5) Регистрира се всяко нарушение в работата или авария на помпените агрегати и
се вземат мерки за бързото им отстраняване.
(6) Състоянието на системите за смазване
и охлаждане, на устройствата за контрол и
наблюдение, на алармените устройства, на
вентилационната система, на електрическите
инсталации за високо и ниско напрежение и
др. се контролира всеки ден.
(7) В съответствие с изиск вани ята на
нормативните актове се осигурява безопасен
достъп на персонала до помещения или шахти,
в които е възможно да се образуват токсични
и взривоопасни газови смеси.
(8) Канализационните помпени станции
се осигуряват със:
1. питейна вода;
2. табели за обозначаване на опасни места;
3. средства за оказване на неотложна медицинска помощ;
4. лични предпазни средства и др.
Раздел ІІ
Събиране, съхранение, обработване и акту
ализиране на информацията за състоянието,
техническата екплоатация и поддръжката на
канализационните мрежи
Чл. 166. (1) При експлоатацията на канализационните мрежи се събира, обработва и
съхранява информация за следните основни
цели:
1. провеждане на нормална експлоатация;
2. изготвяне на доклади за състоянието
на мрежата, за необходимостта от текуща
поддръжка, ремонти и реконструкции на
канализационната мрежа и на съоръженията
към нея, за инцидентни повреди и аварии,
за безопасните и здравословни условия на
труд за персонала и за оценката на риска от
хидравлично претоварване и наводняване;
3. изготвяне и поддържане на кадастър на
канализационната система;
4. изготвяне на плановете за експлоатация
и поддържане на канализационната мрежа;
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5. извършване на обследване на канализационната мрежа при нарушаване на функционирането є.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа наймалко следните данни:
1. списък на елементите на системата,
включващ тръбопроводите и каналите за
отпадъчни води, шахтите, помпените станции, дъждопреливниците, задържателните
резервоари и други съоръжения;
2. данни за извършените действия при
редовната тех ническа експлоатаци я и за
състоянието на канализационната мрежа и
съоръженията към нея;
3. подробни данни за разрешените включвания в канализационната система – производствени отпадъчни води, опасни вещества и др.;
4. подробни данни за разрешените включвания във водоприемника – отливни канали след
дъждопреливници, задържателни резервоари
и помпени станции;
5. доклади с резултати от проверките на
канализационната мрежа, включително и
такива за проверки с телевизионна камера;
6. доклади за инцидентни повреди – запушвания, счупвания на тръби, нарушения
в помпените станции и напорните тръбопроводи, заливания на сгради и територии,
недопустими инцидентни замърсявания на
водоприемниците и др.;
7. данни за симулационни моделни изследвания, провеждани при подходящи сценарии,
за определяне на поведението и хидравличния капацитет на канализационната мрежа
при интензивни дъждове, като евентуално се
преценява необходимостта от реконструкция
на мрежата;
8. данни от мрежата от станции за едновременно наблюдение и регистриране на
дъждовете и водните количества в канализационната мрежа с цел калибриране и проверка
на симулационните модели на мрежата;
9. доклади за извършените работи в рамките на планираните мерки за поддържане
на канализационната мрежа;
10. доклади за извършените действия и
времето за реагиране при отстраняване на
аварии по канализационната мрежа;
11. доклади за извършените реконструкции
и разширения на канализационната мрежа и
на съоръженията към нея;
12. данни за вида, времето на полагане на
тръбите, фасонните части и арматурите при
ремонт, реконструкция или разширение на
канализационната мрежа;
13. данни за разходите при ликвидиране на
последствията от инциденти и за поддръжка
на мрежата;
14. данни за заболявания, наранявания или
смъртоносни злополуки с лица от експлоатационния персонал и граждани;
15. данни за оплаквания от разпространение
на остри миризми от канализационната мрежа;
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16. данни за оплаквания от наводняване на
сгради и терени, предизвикани от хидравлично
претоварване или неадекватно функциониране на участъци от канализационната мрежа;
17. данни за състоянието и функционирането
на помпите, електромеханичните и електронните устройства и системите за управление
на канализационната система;
18. доклади за оценка на риска от хидравлично претоварване на канализационната
мрежа и наводняване на у рбанизираните
територии.
(3) Информацията по ал. 2 се отразява
своевременно в кадастъра на канализационната система.
Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО
НА ПСОВ
Чл. 167. (1) Основните и спомагателните
съоръжения и стопанства, спомагателните,
обслужващите и административните сгради
и инфраструктурата на територията на ПСОВ
се изграждат в съответствие с издадените
строителни книжа, правилата и нормативите
на тази наредба и нормативните актове, с
които се определят правилата при изпълнението на СМР на различни видове строителни
конструкции.
(2) Съоръженията, които се изграждат в
строителни изкопи, се засипват след успешно проведени изпитвания за тяхната якост
и водонепропускливост и след съставяне на
съответните актове за приемане.
(3) При наличие на високи нива на подземните води се предвиждат подходящи дренажни
системи за понижаване на водните нива, които
се експлоатират непрекъснато по време на
строителството, а при необходимост и през
време на експлоатацията на ПСОВ.
Чл. 168. (1) Монтажът на помпените агрегати, на компресорите, тръбопроводите и
арматурите се извършва съгласно проектните
изисквания и изискванията на съответните
производители.
(2) При монтажа на възвратните клапи се
спазва посоката на протичане, отбелязана
върху клапата.
(3) При монтажа на тръбопроводите се
от чита тя х ното предназначение съгласно
проекта.
(4) Ком п ресори т е се ш у моизол и рат в
съответствие с проекта и се разполагат в
шумоизолирани помещения.
(5) Помпените и компресорните агрегати
се монтират след прецизно центриране и стабилно закрепване към фундаментите.
Чл. 169. Изграждането на ПСОВ върху
свлачища, руднични разработки и насипни
строителни площадки започва след окончателното изпълнение на всички технически
мероприятия за заздравяване на терена.
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Чл. 170. (1) Тръбопроводите и каналите се
изграждат съгласно проектните изисквания и
изискванията на съответните производители.
(2) Видът и предназначението на тръбопроводите се маркират трайно и ясно с цел лесното
им идентифициране по време на техническата
екслоатация на пречиствателната станция.
Г л а в а

с е д е м н а д е с е т а

ИЗИСК ВА НИ Я ПРИ ИЗПИТВА НЕТО И
ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ПСОВ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 171. (1) Всяко изградено съоръжение за
третиране на отпадъчни води и утайки се подлага на хидравлично изпитване за доказване
на проектната якост и водонепропускливост.
(2) Изпитването на машините и устройствата към технологичните съоръжения за
доказване на тяхната комплектност, здравина,
функционалност и технически параметри се
извършва съгласно изискванията на проекта и
изискванията на съответните производители.
Чл. 172. При приемането на съоръженията
за третиране на отпадъчни води и утайки се
доказва тяхната хидравлична проводимост
и технологична функционалност в съответствие с нормативните изисквания и дадените в проекта технологични параметри чрез
провеждане на съответните изпитвания и
представяне на актовете и протоколите по
време на тяхното строителство.
Чл. 173. (1) Пречиствателните станции
за отпадъчни води се приемат и въвеждат
в експлоатация на етапи, съответстващи на
отделните им технологични стъпала и технологични стопанства.
(2) Въвеждането в експлоатация на всяко
технологично стъпало или технологично стопанство се извършва, след като се въведат в
експлоатация или приемат предхождащите го
технологични стъпала или стопанства, съответно по пътя на водата или по пътя на утайките.
(3) При въвеждането в експлоатация на
всяко технологично стъпало или технологично
стопанство се извършват единични (за отделните агрегати и съоръжения) и комплексни
72-часови проби за технологичното им функциониране, за които се съставят протоколи.
(4) Действията за въвеждане в експлоатация
на всяко технологично стъпало или технологично стопанство и тяхната последователност
и продължителност трябва да съответстват
на изискванията на техническите указания в
проекта и на инструкцията за експлоатация.
Чл. 174. (1) Биологи чното ст ъпа ло на
п реч ис т ват ел ната с та н ц и я се въвеж да в
експлоатация, след като съоръженията за
третиране на утайките бъдат напълно годни
за функциониране.
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(2) Биореакторите и вторичните утаители
се въвеждат в експлоатация след приключване
на процесите на настройка на механичните
съоръжения и устройства към тях.
Чл. 175. (1) Приемането на пречиствателните станции или на техни технологични стъпала
и технологични стопанства се извършва след
комплексна оценка за тяхното изпълнение в
съответствие с издадените строителни книжа и
готовността им за въвеждане в експлоатация.
(2) При приемането на пречиствателните
станции или на техни технологични стъпала
и технологични стопанства се представят
съставените актове и протоколи съгласно
изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време
на строителството.
(3) Приемането и разрешаването на ползването на пречиствателните станции или на
техни технологични стъпала и технологични
стопанства се извършват в съответствие с
нормативните изисквания.
Раздел ІІ
Изпитване на пречиствателните съоръжения
Чл. 176. (1) Хидравличното изпитване на
съоръженията за третиране на отпадъчни води
или утайки се извършва след приключване на
всички СМР, при достигната проектна якост
на бетона и когато няма констатирани дефекти
в конструкцията и отклонения от проекта.
(2) Хидравличното изпитване на съоръженията се извършва, като първоначално те
се напълват с вода до 1 m дълбочина в продължение на едно денонощие за проверка на
дъното за водонепропускливост, след което
напълването продължава до проектната кота
на максималното водно ниво.
(3) Резултатите от хидравличното изпитване
на съоръжението на водонепропускливост се
отчитат не по-рано от пет дни след напълването му с вода.
(4) Съоръженията се приемат за водонепропускливи, ако денонощната загуба на вода не
превишава 3 l/m 2 от намокрените повърхности
на стените и дъното, през стените и фугите
не се наблюдава изтичане на вода, а основата
не е овлажнена. При изпитване на открити
съоръжения се отчитат загубите на вода от
изпарение от откритата водна повърхност.
Чл. 177. (1) Напорните съдове (резервоари и съоръжeния) се изпитват на якост и
водонепропускливост при налягане, равно на
номиналното работно налягане, умножено с
коефициент 1,5.
(2) Изпитването на напорното съоръжение
на якост и водонепропускливост се счита за
успешно, ако при пробното налягане в продължение на 10 min не се наблюдават изтичания и разрушения по него и прилежащите
му тръбни връзки, фасонни части и арматури.
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Раздел ІІІ
Изпитване на технологичните площадкови
комуникации
Чл. 178. (1) Тръбопроводите за водоснабдяване, канализация и технологичните тръбопроводи на площадките на ПСОВ се изпитват
на якост и водонепропускливост съгласно
указанията в проекта и изискванията на тази
наредба.
(2) Изпитването на напорните площадкови
тръбопроводи, полагани в траншеи, в непроходими тунели или канали, се извършва на
два етапа:
1. предварително изпитване (изпитване
на якост) – преди засипване на траншеята и
монтиране на арматурите;
2. окончателно изпитване (изпитване на
водонепропускливост) – след засипване на
траншеята и извършване на всички СМР на
дадения участък от тръбопровода, но преди монтирането на хидранти, предпазни и
въздушни клапани, на мястото на които по
време на изпитването трябва да се поставят
плътни запушалки.
(3) При стоманени тръбопроводи, изпълнени по механизиран начин, двата етапа по
ал. 2 могат да бъдат извършени едновременно
след засипването на тръбопровода. Изпитването на стоманени тръбопроводи се извършва
при наличие на положителни резултати от
контрола за качеството на заварките.
Чл. 179. (1) Изпитването на напорните
канализационни тръбопроводи на якост се
извършва при вътрешно налягане, дадено в
проекта, а при липса на такива данни то се
приема равно на работното, увеличено с 0,5
МРа, но не по-малко от хидростатичното
налягане, увеличено с 0,2 МРа. Преди провеждане на изпитването на якост напорните
тръбопроводи се напълват с вода най-малко 72
часа предварително. Приема се, че напорният
тръбопровод е издържал успешно изпитването
на якост, ако в продължение на 30 min не
бъдат констатирани изтичания или влажни
петна по тръбите и връзките.
(2) Изпитването на напорните канализационни тръбопроводи на водонепропускливост
се извършва при вътрешно налягане, равно
на работното, в продължение на 24 часа за
стоманените тръбопроводи и 72 часа – за стоманобетонните тръбопроводи. Приема се, че
напорният тръбопровод е издържал успешно
изпитването на водонепропускливост, ако в
края на съответния изпитателен срок налягането е спаднало с не повече от 0,1 МРа.
(3) Площадковите водопроводи за питейна вода се изпитват и дезинфекцират в
съответствие с изиск вани ята на Наредба
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№ 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане
и експлоатация на водоснабдителни системи
(ДВ, бр. 34 от 2005 г.).
(4) Безнапорните канализационни тръбопроводи и ревизионните шахти и отвори се
изпитват на водонепропускливост в съответствие с проектните изисквания и изискванията
на тази наредба.
(5) За извършените предварителни и окончателни изпитвания се съставят протоколи.
Чл. 180. (1) Шахтите се изпитват на водонепропускливост не по-рано от 24 часа след
напълването им с вода.
(2) Предварителното изпитване на шахтите
на водонепропускливост се приема за успешно,
ако няма изтичане на вода. Окончателното
изпитване на водонепропускливост се приема за успешно, ако в продължение на 30 min
водното ниво в шахтата спадне с не повече
от 0,2 m.
(3) За всички извършени предварителни
и окончателни изпитвания се съставят протоколи.
Чл. 181. Х и дравличното изпитване на
топлопроводите на площадките на ПСОВ се
извършва в съответствие със съответните
нормативни актове, изискванията на проекта
и указанията за изпитване на производителите
на тръбите.
Г л а в а

о с е м н а д е с е т а

ТЕХНИЧЕСК А ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 182. При техническата експлоатация
на съоръженията за третиране на отпадъчни
води и утайки се спазват проектните указания
за техническа експлоатация съобразно приложените технологични процеси за осигуряване
на устойчив хидравличен и технологичен
реж им в динамични услови я през цели я
им експлатационен период в съответствие
с изискванията на проекта и приложимите
нормативни актове за опазване на водите и
на околната среда.
Чл. 183. (1) При техническата експлоатация
на съоръженията се контролират и ограничават
вредните въздействия вследствие образуването на миризми, шум, токсични вещества,
аерозоли и пяна.
(2) До площадката на пречиствателните
станции не се допускат неупълномощени лица.
Чл. 184. (1) При техническата експлоатация на ПСОВ се осигуряват и гарантират
здравословни и безопасни условия на труд
на персонала в съответствие с изискванията
на нормативните актове, като се определят
рисковете и опасностите в зависимост от
извършваните технологични процеси при
пречистването на отпадъчни води.
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(2) При извършване на дейностите, свързани с вземане на проби от входа и изхода
на отделните съоръжения или потоци, се
осигуряват безопасни условия за персонала
и съответната пробовземна техника.
(3) Лабораторни анализи се извършват
съгласно плана за собствен мониторинг на
ПСОВ.
(4) Собственият мониторинг за целите на
изпълнение на изискванията на разрешителното за заустване се извършва съгласно
наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 ЗВ.
Чл. 185. В затворени помещения, в които
е възможно образуването на влажна атмосфера и замърсен въздух или има опасност
от експлозия, се предвижда подходяща за
конкретните условия вентилация, газоизвестителна инсталация и сигнализация.
Чл. 186. За осигуряване на необходимите
условия за техническа експлоатация се вземат мерки срещу замръзване и заледяване
на пътищата и пътеките на територията на
пречиствателната станция.
Чл. 187. При съхраняване и транспортиране на опасни течни химикали или горива
се предприемат необходимите мерки за предотвратяване на вредните въздействия върху
околната среда от аварийни изтичания и
изпарения.
Чл. 188. Заваръчните работи по съоръжения и тръбопроводи за лесно възпламеними
и/или взривоопасни течности, горива или
газове, напорни съдове и др. се извършват
от висококвалифициран персонал с документирана правоспособност и при използване
на устройства за установяване на възможни
течове и обгазяване.
Чл. 189. (1) При техническата експлоатация
на помпените и компресорните станции се
контролират:
1. дебитът;
2. налягането;
3. продължителността на работа през денонощието;
4. консумацията на електрическа енергия;
5. температурата ва въздуха в тръбопроводите след компресорите и др.
(2) По време на експлоатацията се записват
възникналите нарушения и авариите.
(3) При компресорите с ниско налягане и
висок въздухообмен (въздуходувките) се контролира съдържанието на прах и/или масла
във въздуха.
Чл. 190. (1) Контролът на състоянието на
помпите, компресорите, двигателите, арматурите, измервателните устройства и др. се
извършва всеки ден.
(2) По време на работа на помпите, респективно на компресорите, се проверява херметичността на тръбопроводите и арматурите.
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Чл. 191. (1) При започване на експлоатацията, след ремонт или смяна на помпен
или компресорен агрегат се проверява дали
посоката на въртене на работното колело
съответства на изискваната.
(2) Най-малко един път на шест месеца
се проверява разстоянието между работното
колело и корпуса на помпите, респективно
на компресорите.
(3) Извършва се редовно почистване, смазване и контрол на количеството на водата
или маслото в хидравличните затвори на
уплътнителите на вала.
(4) Смяната на масло, филтри, лагери и
др. се извършва съгласно инструкцията за
експлоатация и поддръжка на ПСОВ.
Чл. 192. Пускането, спирането и ревизията
на помпите и компресорите се извършват в съответствие с инструкциите на производителите.
Чл. 193. (1) При техническата експлоатация
на площадковата техническа инфраструктура
се контролира състоянието и при необходимост се извършва ремонт и/или почистване.
(2) При открити канали с големи размери
се монтират предпазни парапети, спасителни
пояси, въжета или други подходящи предпазни
средства.
Чл. 194. (1) Тръбопроводите се проверяват за аварийни изтичания и за повреди на
топлоизолацията (ако е предвидена такава).
(2) Металните тръбопроводи, подложени
на риск от корозия, се почистват периодично
от ръжда и се боядисват отново.
(3) В случаите, когато тръбопроводът не
се използва през зимата, той се изпразва, а
спирателните кранове се оставят отворени.
(4) Обозначенията на вида и предназначението на тръбопроводите се поддържат ясно
и четливо.
(5) Когато спирателните кранове не се използват всеки ден, техническото им състояние
се проверява периодично.
Чл. 195. При техническата експлоатация
на газопроводите редовно се проверява тяхната херметичност чрез подходящи методи и
средства за измерване.
Чл. 196. (1) Пътищата, площадките и пътеките до сградите и съоръженията се поддържат
чисти, а установените повреди своевременно
се отстраняват.
(2) През зимата се извършва почистване
на снега и/или леда от пътищата, площадките
и пътеките.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Водно количество в сухо време“ е водно
количество, което не се влияе от валежи или
топене на снега.
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2. „Водоприемник“ е всеки воден обект, в
който се заустват отпадъчни или дъждовни
води.
3. „Водосборна област“ е област, отводнявана към отводнителна система, канализационна
система или водно течение.
4. „Защитна зона“ е територията между
помпени станции или съоръжения на ПСОВ
и границата на жилищната зона на урбанизираните територии, курортни, туристически
и други селищни образувания.
5. „Гравитационна канализационна система“ е система, при която течението се
предизвиква от силите на гравитацията и
тръбопроводът е проектиран да работи обикновено при частично напълване.
6. „Смесена канализационна мрежа“ е
система, в която битовите, производствените
и дъждовните отпадъчни води се събират и
транспортират в една обща тръбна мрежа.
7. „Разделна канализационна мрежа“ е
система, в която битовите и производствените
отпадъчни води се събират и транспортират
в една обща тръбна мрежа, а дъждовните – в
отделна тръбна мрежа, като между двете
мрежи няма хидравлична връзка.
8. „Полуразделна канализационна мрежа“ е
система, в която битовите и производствените
отпадъчни води се събират и транспортират
в една обща тръбна мрежа, а дъждовните – в
отделна тръбна мрежа, като между двете мрежи
има определена хидравлична връзка, позволяваща първите (най-замърсените) дъждовни
водни количества да се отвеждат в ПСОВ.
9. „Комбинирана канализационна мрежа“
е комбинирана смесена и разделна система
в отделни райони на дадено населено място.
10. „Интензивност на дъжда“ е височина
на дъжда, паднал за единица време, или обем
на дъжда, паднал за единица време върху
единица площ.
11. „Наводнение“ е състояние, при което
отпадъчните и/или повърхностните води излизат от дадена отводнителна или канализационна система или не могат да постъпят в
нея и остават на повърхността или навлизат
в сградите.
12. „Отточен коефициент“ е коефициент,
който зависи от повърхностното покритие и
с който количеството на дъждовните води
трябва да бъде умножено, за да се получи
очакваният отток, който се отвежда към
отводнителна или канализационна система.
13. „Икономически обоснован експлоатационен срок“ е понятие, дефинирано в § 5,
т. 65 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.
14. „Ревизионен отвор“ е отвор с подвижен капак, изграден върху тръбопровод или
канал за отпадъчни води, който осигурява
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възможност за вкарване на устройство за
почистване или контрол от нивото на терена,
но не осигурява достъп на персонала.
15. „Самопочистване“ е способност на потока в тръбопровод или канал за отпадъчни
води да отнася твърди частици, които в противен случай биха се отложили в тях.
16. „Симулиране на оттока“ е моделиране
на потоците в канализационните системи.
17. „Напорна канализационна мрежа“ е
канализационна мрежа, в която отпадъчните
води се движат под напор чрез препомпване.
18. „Вакуумна канализационна мрежа“ е
канализационна мрежа, в която отпадъчните
води се движат под вакуум, създаван от съответни устройства и съоръжения.
19. „Хидравлично претоварване (препълване)“ е състояние, при което отпадъчните
води протичат под напор в една безнапорна
тръбна система, без да залеят повърхността
и да предизвикат наводнение.
20. „Техники“, „Техника“ в пречистването
на отпадъчни води включва както използваната технология, така и начина, по който
дадена инсталация е проектирана, изградена,
поддържана, управлявана и изведена от експлоатация.
21. „Съвременно познание“ е ниво на
техника на пречистване на отпадъчни води,
разработена в мащаб, който позволява прилагането є в реални икономически и технически условия при отчитане на разходите и
ползите, на опита от прилагането є и доколко
е пригодна и достъпна за оператора на канализационната система.
22. „Най-добри налични техники“ са найефективният и напреднал етап в развитието
на дейностите и методите за пречистване на
отпадъчните води, който показва практическата пригодност на съответните техники
за принципно осигуряване на съответните
стойности за допустими емисии така, че да
се предотвратят, или когато това е практически невъзможно – да се намалят емисиите
и въздействията върху околната среда.
23. „Най-добри практики“ са метод или
техника на пречистване, за които опитът и
изследванията показват, че довеждат сигурно
до исканите резултати, използват се за база
за сравнение и трайно показват високи резултати в сравнение с тези, постигнати с други
средства. За успешното и сигурно използване
на най-добрите практики е необходимо да се
използват всички налични знания и известни
технологии.
24. „Еквивалентен жител“ е термин за приравняване на товара от органично замърсяване
от производствени води към товар от органично замърсяване от битови води. Еквивалентни
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жители са фиктивните жители, които биха
внесли в пречиствателната станция товар,
равен на товара на производствените води.
25. „Екстензивно биологично пречистване“
е процес на биологично пречистване, при който
се разчита на утаени бактериални култури и
пречистването се осигурява чрез дългосрочно
задържане в естествени водни басейни.
§ 2. За нарушения на наредбата се прилагат
административнонаказателните разпоредби на
ЗУТ и на Закона за административните нарушения и наказания, освен ако по реда на друг
закон не се предвижда по-тежко наказание.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
§ 18, ал. 1 от заключителните разпоредби и
във връзка с чл. 169, ал. 1 и 4 ЗУТ и отменя
Норми за проектиране на канализационни
системи, утвърдени със Заповед № РД-02-14140 от 17.ІV.1989 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство
(публикувани в Бюлетина за строителство и
архитектура (БСА), бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм.,
бр. 1 от 1993 г.), и Правилата за изпълнение и
приемане на СМР за канализационни системи
от ПИПСМР – Външни мрежи и съоръжения
за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване (публикувани в БСА, бр. 4 от 1984 г.;
попр., бр. 3 – 4 от 1985 г.; изм., бр. 1 от 1993 г.).
§ 4. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се довършват по
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване
от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван
идеен инвестиционен проект.
§ 5. Наредбата е преминала процедурата за
обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64
от 2004 г.), с което е въведена Директива
98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
§ 6. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Екатерина Захариева
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Приложение № 1
към чл. 2, ал. 5 и чл. 108, т. 6
Минимални защитни зони за помпени станции и за пречиствателни станции за отпадъчни води
под 150 000 ЕЖ
№
по
ред

Вид на съоръженията

1.

Защитни зони, m
от 200 до 400
ЕЖ

от 400 до
1000 ЕЖ

от 1000 до
25 000 ЕЖ

от 25 000 до
150 000 ЕЖ

Съоръжения за механично и биологично пречистване в комбинация с
изсушителни полета за стабилизирани утайки и за отделно разположени
изсушителни полета

100

150

200

400

2.

Съоръжения за механично и биологично пречистване в комбинация с
механично обезводняване на утайките в закрити помещения или без
механично третиране на утайките

75

100

150

300

3.

Филтрационни полета

100

200

300

500

4.

Напоителни полета

70

150

200

-

5.

Биологични езера

100

200

200

-

6.

Окислителни канали

70

150

-

-

7.
Помпени станции
15
15
20
20
Забележки:
1. За помпените станции се допуска намаляване на отстоянията до 80 % от посочените, при условие
че технологичното оборудване на съоръженията не позволява отделянето на вредни емисии и неприятни
миризми.
2. За съоръженията на пречиствателната станция се допуска намаляване на отстоянията до 80 % от
посочените след техническа обосновка, че с използваните пречиствателни технологии, съоръжения и/
или технологично оборудване са осигурени съответните мерки за ограничаване на отделянето на вредни
емисии и неприятни миризми или за недопускане на отделянето на такива.

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2, чл. 18 и чл. 156, т. 3
Определяне на дъждовното водно количество при хидравлично оразмеряване на гравитационни
канализационни мрежи по рационалния метод
1. При прилагане на рационалния метод оразмерителното количество на дъждовните отпадъчни
води (Qд) се определя по формулата:
(1)
където:
qt е интензивността на оразмерителния дъжд, l/s.ha;
ψср – средният отточен коефициент за канализираната територия;
F – площта на канализираната територия, ha.
1.1. Интензивността на оразмерителния дъжд се определя въз основа на оразмерителен хиетограф
с определена повторяемост, получен чрез съответно обработени данни от най-близкия плювиограф от
националата мрежа от дъждомерни станции с период на наблюдение не по-малък от 40 години. При
липса на такива данни се допуска оразмерителният дъжд да се определя и по съответно обработени
и публикувани данни и емпирични зависимости, валидни за територията на Република България,
както и по метода, даден в края на това приложение.
1.2. Периодът на еднократно претоварване на канализационната мрежа (Р) се определя съгласно
табл. 1.
Таблица 1
№ по
ред

Вид на урбанизираната територия
и нейните елементи

1.

Дъждовна канализация

2.

Населени места с до 10 000 жители

Период на еднократно претоварване
на мрежата*
Р, год.
0,5
1 – 2

Населени места с над 10 000 жители
3.

Жилищни територии

2 – 3

С Т Р.
№ по
ред

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Вид на урбанизираната територия
и нейните елементи

БРОЙ 49

Период на еднократно претоварване
на мрежата*
Р, год.

4.

Производствени територии

1 – 3

5.

Смесени централни територии, територии за обществено
обслужване в урбанизираните територии

2 – 5

6.

Подземни пътни съоръжения

10

* За оразмерителния дъжд не трябва да настъпва хидравлично претоварване.
Забележки:

1. Периодът на еднократно претоварване на канализационните мрежи се избира в зависимост от вида на
канализационната система, застрояването, конфигурацията на терена и конкретните местни условия, като
се отчитат началните капиталови вложения спрямо щетите от препълване и необходимостта от евентуални
бъдещи непредвидени разширения.
2. При обосновка се допуска отклонение от посочените стойности.

1.3. Стойността на интензивността на оразмерителния дъжд за разглежданото сечение от канализационната мрежа qt се определя от оразмерителния хиетограф чрез времеоттичането (t 0) на дъждовната
вода от най-отдалечената точка на водосборната област до разглежданото сечение. Времеоттичането
(t0) в min се определя по формулата:

(2),
където:
а е ретензионен коефициент, отразяващ задържащата способност на мрежата; а = 1,2 ÷ 2, като за
по-стръмни терени се препоръчва по-малката стойност;
– сумата от изчислителните времеоттичания по участъците от канализационната мрежа по пътя
на водата от най-отдалечената точка на съответната водосборна област до оразмеряваното сечение.
1.4. Средният отточен коефициент ψ ср се определя въз основа на стойностите на отточния коефициент за отделните видове повърхностни покрития и тяхната площ в канализираната територия. При
липса на конкретни данни за стойностите на отточния коефициент ψ за отделните видове покрития
неговата стойност се приема по табл. 2.
Таблица 2
№ по
ред

Вид на повърхностното покритие

Стойности на отточния коефициент ψ

1.

Покриви – всички видове

0,90 – 0,95

2.

Плътни покрития – асфалтови, фугирани паважи, тротоари и заплочени терени

0,85 – 0,90

3.

Паважи с незапълнени фуги и грундирани трошенокаменни настилки

0,50 – 0,70

4.

Калдъръм

0,35 – 0,50

5.

Трошенокаменни настилки

0,30 – 0,40

6.

Незаплочени дворове, гарови, складови и спортни терени

0,15 – 0,30

7.

Тревни площи, паркове и градини, включително алеите и пътеките в тях

0,10 – 0,20

8.
Обработваеми терени
0,10
2. Метод за определяне на интензивността на оразмерителния дъжд.
2.1. В зависимост от интензивността на оразмерителните дъждове при една и съща повторяемост
страната се разделя на две зони – I и II, които са дадени на картата.
При период на еднократно препълване на канализационните мрежи една година q5 = 255 l/s.ha –
за I зона, и q5 = 225 l/s.ha – за II зона.
2.2. Интензивността на оразмерителния дъжд q t в l/s.ha за съответните зони се определя по формулите:
а) за I зона:
= [9,4771-3,1359 lg (t+5)]3(1-lg.p)+[11,2883-3,5422 lg (t+5)]3 lg. p, l/s.ha;
(3)
б) за II зона:
= [9,0899-3,0077 lg .(t+5)]3 (1-lg.p)+[10,8270-3,3974 lg.(t+5)]3 lg p, l/s.ha,

(4)

където:
t е времетраенето на дъждовете, min;
р – периодът на повторяемост на дъждовете в години, респ. периодът на еднократно препълване
на канализационните мрежи.
Формули (3) и (4) са в сила за t от 5 до 90 min и за р – от 0,5 до 100 години.
Когато населеното място се намира на границата между двете зони, интензивността на оразмерителния дъжд е равна на средноаритметичното от данните на двете зони.
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Карта за интензивността на оразмерителните дъждове при една и съща повторяемост

Приложение № 3
към чл. 7
Изисквания към инвестиционния проект за
канализационна система по отношение на кана
лизационната мрежа и съоръженията към нея
1. Фазите на изработване на инвестиционните
проекти за канализационната мрежа и съоръженията към нея се определят от възложителя
при съобразяване с нормативните изисквания
и типа на договорните условия за изграждане.
2. Минималният обем на прединвестиционните проучвания включва:
а) данни за съществуващото положение и
проектните изисквания за устройството на територията на населеното място (устройствени,
кадастрални и/или нивелетни планове);
б) климатични и метеорологични данни за
района на населеното място;
в) геоложки и хидрогеоложки данни за населеното място;
г) демографски данни за населеното място към момента на проектиране и прогнозни
данни към края на икономически обоснования
експлоатационен срок съгласно изискванията
на възложителя;
д) данни за промишлените, комунално-битовите и селскостопанските предприятия на

територията на населеното място към момента
на проектиране и прогнозни данни към края
на икономически обоснования експлоатационен срок;
е) данни за потенциала на териториите с
особена и превантивна устройствена защита (ако
има такива) във връзка с режимите за опазване
на териториите за природозащита и на обектите
на културно-историческото наследство;
ж) други данни (обстоятелства), налагащи
се от вида и спецификата на местните условия;
з) предвиждания на генералните планове за
развитие на водоснабдителните и канализационните системи;
и) данни за съществуващата водоснабдителна
система;
й) данни за съществуващата канализационна
система (канализационна мрежа и ПСОВ);
к) данни за водоприемника – съгласно изискванията на действащите нормативни и административни актове;
л) необходимост от подмяна, реконструкция
или ново строителство на канализационната
система (канализационна мрежа и ПСОВ).
3. Изясняването на инвестиционното намерение включва:
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а) изясняване на териториалния обхват на
инвестиционното намерение;
б) разглеждане на алтернативни решения за
канализационната мрежа и довеждащите колектори до ПСОВ;
в) изясняване на необходимостта от изготвяне/изменение на подробен устройствен план;
г) определяне на индикативна стойност на
алтернативните решения;
д) определяне на отговорностите на участниците в инвестиционния процес;
е) оценка на риска за реализация на инвестиционното намерение;
ж) обосновка на социалната целесъобразност и
ефективност на инвестиционната инициатива, в т.ч.
подобряване на благоустройствените, хигиенните
и екологичните условия, откриване на работни
места и осигуряване на обществени услуги;
з) чертежи: обща ситуация в подходящ мащаб
с обозначаване на териториалния обхват на инвестиционното намерение и основните елементи
на алтернативните решения за канализационната
система (канализационна мрежа и ПСОВ).
4. Минималният обем на идейния проект за
канализационната мрежа и съоръженията към
нея включва:
а) обяснителна записка, която съдържа информацията (данни и проучвания), описана в
т. 2; обяснителната записка пояснява предлаганите проектни решения и съответствието им с
изискванията на чл. 169 ЗУТ; в технологичните
решения се разглеждат най-малко два съпоставими варианта на канализационната мрежа и
съоръженията към нея; при обосновка проектът
се разработва в един вариант;
б) хидравлични изчисления на канализационната мрежа и съоръженията към нея съгласно
изискванията на заданието за проектиране;
в) етапност на строителството;
г) количествено-стойностни сметки по уедрени
показатели и обобщени стойностни сметки по
варианти с отразена етапност на строителството;
д) технико-икономическо сравнение на вариантите и предложение за избор на вариант за
следващата фаза на проектиране;
е) чертежи:
– обща ситуация на урбанизираната територия в подходящ мащаб с обозначено местоположение на територията, обхваната от проекта;
– ситуация в М 1:2000(1000) – план с площоразпределение;
– ситуация в М 1:2000(1000) – план с оразмерителни данни;
– ситуация в подходящ мащаб с обозначаване
на етапите на изпълнение;
– надлъжни профили в М 1:2000 на главните
колектори;
– хоризонтален и вертикален разрез на съоръженията в подходящ мащаб;
– напречни профили на улиците в характерни точки с нанесена съществуваща и проектна
подземна инфраструктура.
5. Проектните части на техническия и/или
работния проект на канализационните мрежи
се разработват съгласно Наредба № 4 от 2001 г.
за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).
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Приложение № 4
към чл. 7
Изисквания към инвестиционния проект за ка
нализационна система по отношение на ПСОВ
1. Фазите на изработване на инвестиционните
проекти за ПСОВ се определят от възложителя
при съобразяване с нормативните изисквания и
с типа на договорните условия за изграждане.
2. Минималният обем на прединвестиционните проучвания включва:
а) определяне на водни количества и замърсителни товари към настоящия и към края на
експлоатационния период;
б) необходимата степен на пречистване на база
на изискванията в разрешителното за заустване;
в) избор на п реч ис т ват ел на т ех нолог и я,
съобразена и с възможностите за депониране,
обезвреждане и оползотворяване на утайките;
г) избор на подходяща площадка, данни за
площадката и прилежащата към нея техническа
инфраструктура (транспортна, водоснабдителна,
енергоснабдителна и др.), придружени от геодезични, инженерни и хидроинженерни доклади за
площадката и за прилежащата инфраструктура;
д) хидролож к и данни за водоприемника,
определен за заустване на пречистените отпадъчни води;
е) количествено-стойностни изчисления по
уедрени показатели;
ж) прогнозни стойности за експлоатационните
разходи и цената на 1 m 3 пречистена вода;
з) социална поносимост на инвестицията;
и) данни за съществуваща ПСОВ; при съществуваща ПСОВ се анализират техническите
и експлоатационните є характеристики към момента на инвестицията и се обосновава изборът
между реконструиране на съществуващата и/или
изграждане на нова ПСОВ;
й) етапност на изграждане;
к) разработване на два или повече варианти
на технологии за пречистване на отпадъчните
води и третиране на утайките;
л) графична част, съдържаща най-малко:
– блок-схеми на предложените технологични
схеми;
– генерален план с нанесени основни комуникации между сградите и съоръженията;
– при съществуваща ПСОВ – технологична
схема и генерален план на съществуващата ПСОВ.
3. Минималният обем на част „Технологична“
на идейния проект съдържа най-малко следните
компоненти:
а) обяснителна записка с описание на разглежданите технологии и процеси;
б) технологично и хидравлично оразмеряване
на основните съоръжения и технологично оразмеряване на сградите;
в) спецификация на основното машинно-технологично оборудване;
г) спецификация на основните консуматори
на електрическа енергия с изчислени работни
часове и очакван общ годишен разход на електрическа енергия; енергиен баланс;
д) количествено-стойностни изчисления по
уедрени показатели;
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е) прогнозни стойности за експлоатационните
разходи и цената на 1 m 3 пречистена вода;
ж) чертежи в подходящ мащаб – генерален
план, надлъжен профил по пътя на водата, технологична схема;
з) задания за проектиране по всички проектни части с включени минимални технологични
изисквания към тях (в случай че не е изготвяна
предходна фаза).
4. Минималният обем на част „Технологична“
на работния проект съдържа най-малко следните
компоненти:
а) обяснителна записка с подробно описание
на разглежданите технологии и процеси;
б) технологични изчисления и оразмеряване,
които конкретизират и детайлизират тези от
идейния проект;
в) спецификация на основното машиннотехнологично оборудване с подробни данни
за техническите му параметри, с приложени
паспортни данни;
г) спецификация на необходимите основни
материали и продукти;
д) спецификация на основните консуматори
на електрическа енергия с изчислени работни
часове и очакван общ годишен разход на електрическа енергия; енергиен баланс;
е) спецификация на основните измервателни
прибори и апаратура;
ж) спецификация на основните тръбни връзки
с описание по дължина, диаметър и материал;
з) инструкция за въвеждане в експлоатация
и техническа експлоатация на отделните технологични стъпала, съоръжения и технически
проводи;
и) основни чертежи в подходящ мащаб:
– подробна технологична схема с нанасяне
на всички контролно-измервателни прибори и
отразяване на специфичните особености;
– генерален план с нанасяне на всички пречиствателни съоръжения по технологичния път
на отпадъчните води и утайките, вкл. мястото
за заустване на пречистените отпадъчни води
във водоприемника, помпените станции, техническите проводи (от всички проектни части),
пътищата и пътеките, проектираните сгради,
площите за озеленяване и др.;
– хидравличен профил по пътя на водата;
– технологична схема;
– планове, хоризонтални и вертикални разрези на всички сгради и съоръжения с нанасяне
на тръбни мрежи и фитинги, със съответните
коти, както и коти на съществуващия терен
(при съществуваща ПСОВ, с означения какво
се запазва и какво се променя);
– детайли на съоръжения и детайли на не
стандартните елементи;
– дру ги чертеж и и схеми – в подход ящ
мащаб, когато са необходими в зависимост от
спецификата на технологията;
– напречни профили в характерни точки с
нанесена подземна инфраструктура;
– за сгради и съоръжения – подробни разпределения, разрези, фасади – в М 1:100 или
М 1:200.
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Приложение № 5
към чл. 8
Списък на приложимите български стандарти
при проектирането, изграждането и експлоата
цията на канализационни системи
1. БДС EN 752 „Канализационни системи
извън сгради“.
2. БДС EN 476 „Общи изисквания за елементи,
използвани в тръбопроводи за канализационни
системи“.
3. БДС EN 1091 „Вакуумни канализационни
системи извън сгради“.
4. БДС EN 1295-1 „Статическо оразмеряване
на подземни тръбопроводи при различни условия на натоварване. Част 1: Общи изисквания“.
5. БДС EN 1610 „Изграждане и изпитване на
канализационни системи“.
6. БДС EN 1671 „Напорни канализационни
системи извън сгради“.
7. БДС ЕN 12255-1 „Пречиствателни станции
за отпадъчни води. Част 1: Общи строителни
принципи“.
8. БДС ЕN 12255-3 „Пречиствателни станции
за отпадъчни води. Част 3: Предварително пречистване на отпадъчните води“.
9. БДС ЕN 12255-4 „Пречиствателни станции
за отпадъчни води. Част 4: Първично утаяване“.
10. БДС ЕN 12255-5 „Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 5: Пречистване на
отпадъчните води в езера (лагуни)“.
11. БДС ЕN 12255-6 „Пречиствателни станции
за отпадъчни води. Част 6: Метод за пречистване
с активни утайки“.
12. БДС ЕN 12255-7 „Пречиствателни станции
за отпадъчни води. Част 7: Реактори с фиксиран
биологичен филм“.
13. БДС ЕN 12255-8 „Пречиствателни станции
за отпадъчни води. Част 8: Третиране и депониране на утайките“.
14. БДС ЕN 12255-9 „Пречиствателни станции
за отпадъчни води. Част 9: Контрол на миризмите и вентилация“.
15. БДС ЕN 12255-10 „Пречиствателни станции
за отпадъчни води. Част 10: Основни принципи
за безопасност“.
16. БДС ЕN 12255-11 „Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 11: Необходими
общи данни“.
17. БДС ЕN 12255-12 „Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 12: Управление и
автоматизация“.
18. БДС ЕN 12255-13 „Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 13: Химическо
пречистване. Пречистване на отпадъчните води
чрез коагулация/флокулация“.
19. БДС ЕN 12255-14 „Пречиствателни станции
за отпадъчни води. Част 14: Обеззаразяване“.
20. БДС ЕN 12255-15 „Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 15: Измерване на
подавания кислород в чиста вода в аерационни
басейни на биологичните съоръжения“.
21. БДС ЕN 12255-16 „Пречиствателни станции
за отпадъчни води. Част 16: Физична (механична)
филтрация“.
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22. БДС EN 13380 „Общи изисквания за елементите, използвани за възстановяване и ремонт
на канализационни системи извън сгради“.
23. БДС EN 13508-1 „Състояние на канализационните системи извън сгради. Част 1: Общи
изисквания“.
24. БДС EN 13508-2 „Състояние на канализационните системи извън сгради. Част 2: Система
за кодиране на визуалния контрол“.
25. БДС EN 14457 „Общи изисквания за елементи, проектирани специално за изполване при
безтраншейно изграждане на канализационни
мрежи“.
26. БДС EN 14654-1 „Управление и контрол на
дейностите по почистване на канализационните
канали и тръбопроводи. Част 1: Почистване на
тръбопроводите“.
27. БДС EN 14801 „Условия за класификация
по налягане на продукти за водопроводни и
канализационни тръбопроводи“.
28. БДС EN 12889 „Безтраншейно изграждане и изпитване на тръбопроводи и канали за
отпадъчни води“.
29. БДС EN 124 „Покрития за водоприемници,
сифони и ревизионни шахти за транспортни и
пешеходни зони. Изисквания при проектиране,
изпитване на типа, маркировка, управление на
качеството“.
30. Серия стандарти БДС EN 295 „Каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за
канализационни системи“.
31. Серия стандарти БДС EN 588 „Фиброциментови тръби за канализационни системи“.
32. Серия стандарти БДС EN 1123-1 „Тръби и
фасонни части от горещопоцинковани стоманени
тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край
и муфа, за канализационни системи“.
33. Серия стандарти БДС EN 1124-1 „Тръби и
фасонни части от корозионоустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен
край и муфа, за системи за отпадъчни води“.
34. БДС EN 1433 „Отводнителни канали за
транспортни и пешеходни зони. Класификация,
изисквания при проектиране и изпитване, маркировка и оценяване на съответствието“.
35. БДС EN 1916 „Бетонни тръби и фасонни
части от неармиран бетон, бетон със стоманени
нишки и армиран бетон“.
36. БДС EN 1917 „Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със
стоманени нишки и армиран бетон“.
37. БДС EN 12380 „Въздушни клапани за
канализационни системи. Изисквания, методи
за изпитване и оценяване на съответствието“.
38. БДС EN 13101 „Стъпала за входовете на
подземни шахти. Изисквания, маркировка, изпитване и оценяване на съответствието“.
39. БДС EN 14396 „Неподвижни стълби за
шахти“.
Забележки:
1. Този списък има информационен характер.
Той е създаден с цел подпомагане на участниците
в инвестиционното проектиране и строителството
за действащите и приложими стандарти за проектиране, изграждане и техническа експлоатация
на канализационни системи.
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2. Цитираните в това приложение стандарти
могат да бъдат обект на преработка. Затова се
препоръчва да се използват последните им издания.
3. Списъкът на стандартите е изготвен към датата на утвърждаване на тази наредба и трябва да
се счита за неокончателен, особено по отношение
на продуктите и устройствата, предвиждани за
влагане в канализационните системи.

Приложение № 6
чл. 11, ал. 1 и 2
Методи за моделиране при хидравлично ораз
меряване на гравитационни канализационни
мрежи
1. Методите за моделиране на дъждовния
отток може да се систематизират в следните
три основни групи:
1.1. Опростени (емпирични) методи
При тези методи течението се разглежда като
равномерно и стационарно. Скоростта при условия на течение при пълен профил може да се
използва за изчисляване на времето за оттичане.
Опростените (емпирични) методи се използват
предимно за установяване на максималното
количество на повърхностните дъждовни води
от водосборни области до 200 ha или на време
за оттичане до 15 min, като се приема постоянна интензивност на дъжда. Към тях се отнася
и рационалният метод (метод на пределната
интензивност) съгласно приложение № 2, т. 1.
1.2. Хидрологични методи (методи на кинематични вълни)
При тези методи освен равномерно и стационарно течение може да се симулира и неравномерно стационарно течение и да се вземат
предвид задържащата и акумулиращата функция
на канализационната мрежа, но не и обратните
потоци, предизвикани от появата на хидравлично претоварване на канализационната мрежа.
Методите са подходящи за проектирането на
по-големи канализационни мрежи, за проверка
на хидравличния капацитет (без хидравлично
претоварване) на съществуващи канализационни мрежи или за симулиране на действието
на канализационна мрежа при дълга серия от
интензивни валежи, регистрирани за продължителен период.
1.3. Хидродинамични методи (методи на
динамични вълни)
При тези методи може да се симулира и неравномерно нестационарно течение, дори при
условия на претоварване и подприщване. С тези
методи могат да се отчитат както задържащата
и акумулиращата функция на канализационната
мрежа, така и обратните потоци, предизвикани
от появата на хидравлично претоварване на
канализационната мрежа при препълване и
подприщване. Затова те могат да се използват
при проверка на състоянието на канализационните мрежи относно условията и честотата на
препълването им и наводняванията.
При хидрологичните и хидродинамичните
методи повърхностният дъждовен отток може
да се моделира опростено (S) или подробно (D).
Областите на приложение на методите са дадени
в следната таблица:
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Област на приложение
опростени
(емпирични)
Проектиране на канализационни мрежи за урбанизирани
S
територии, обхващащи водосборни области до 200 ha
Проектиране на канализационни мрежи за урбанизирани
a
територии, обхващащи водосборни области над 200 ha
Хидравлично опростени улични канализационни мрежи
S
Проверка на действието при наводнение
a
Проверка на съществуващи канализационни мрежи
a
Проектиране на изпускатели/преливници
a
Въздействие върху качествата на водоприемника
a
Въздействие върху количеството на водоприемника
a
Контрол на системата в реално време
a
Забележки:
S е хидрологичен процес, разглеждан по опростен начин;
D – хидрологичен процес, разглеждан по подробен начин;
a означава, че не е приложим;
b означава, че обикновено не се препоръчва.
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Методи
хидрологични
S

хидродинамични
b

S

S или D

a
S или D
S или D
S
S
S или D

S
S
S
S
S
S

или
или
или
или
или
или

D
D
D
D
D
D

Приложение № 7
към чл. 14, ал. 1 и чл. 135
Широчини на траншеите при изграждане на канализационни тръбопроводи
При проектирането на канализационни мрежи, които ще се изграждат по траншеен начин, широчината на траншеята се определя в зависимост от номиналния диаметър на тръбопровода и дълбочината на траншеята съобразно следната таблица:
Номинален диаметър
DN, mm

Широчина на траншеята (OD + x + 2.b), m
при неукрепена траншея
ъгъл на откоса на
ъгъл на откоса на стенапри укрепена траншея
стената на траншеята та на траншеята спрямо
спрямо хоризонта
хоризонта β ≤ 60°
β > 60°
≤ 225
OD + 1,00 +2.b
OD + 1,00
> 225 до ≤ 350
OD + 1,10 +2.b
OD + 1,10
OD + 1,00
> 350 до ≤ 700
OD + 1,20 +2.b
OD + 1,20
OD + 1,00
> 700 до ≤ 1200
OD + 1,30 + 2.b
OD + 1,30
OD + 1,00
> 1200
OD + 1,40 + 2.b
OD + 1,40
OD + 1,00
OD е външният диаметър на тръбопровода, m;
х – светлото разстояние между стената на тръбата и стените на траншеята при неукрепена траншея
или между тръбопровода и системите за укрепване при укрепена траншея;
b – дебелината на система за укрепване.
Забележки:
1. Дебелина на системата за укрепване (b) за една стена се приема от 0,15 до 0,30 m. При техникоикономическа обосновка се допускат и други дебелини на системата за укрепване.
2. При технико-икономическа обосновка се допускат други светли разстояния от посочените в таблицата, но не по-малки от тези в БДС EN 476 „Общи изисквания към елементи, използвани в тръбопроводи
за канализационни системи“.
3. При дълбочина на дъното (по външен диаметър) на тръбопровода, по-голяма от:
а) 4 m, сумата от светлите разстояния се увеличава с 0,20 m;
б) 5 m, сумата от светлите разстояния се увеличава с 0,40 m;
в) 6 m, сумата от светлите разстояния се определя съгласно проекта.
4. Ъгълът на откоса β при неукрепена стена на траншея е показан на следната фигура:
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Приложение № 8
към чл. 20, ал. 3
Допустими скорости на отпадъчните води при хидравлично оразмеряване на гравитационните
канализационни мрежи
1. Допустимите минимални скорости на отпадъчните води при хидравлично оразмеряване на
гравитационните канализационни мрежи са дадени в следната таблица:
Диаметър* на От DN150
тръбите,
до DN250
mm

От DN300
до DN400

От DN450
до DN500

От DN600
до DN800

От DN900
до DN1200

От DN1200
до DN1500

Над
DN1500

Минимална
скорост, m/s
0,70
0,80
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
* За тръби с некръгло напречно сечение минималната скорост на отпадъчните води се приема съгласно
таблицата при хидравлична проводимост, равна на проводимостта на тръба с кръгло напречно сечение.
2. Допустимите максимални скорости за тръбопроводите и каналите за отпадъчни води са, както
следва:
а) при битови отпадъчни води – 4 m/s;
б) при дъждовни и смесени отпадъчни води – 7 m/s.

Приложение № 9
към чл. 39, ал. 2
Оразмеряване на задържателни резервоари при гравитационни канализационни мрежи
1. Определянето на работния обем на задържателните резервоари се извършва посредством съвременни оразмерителни методики и програмни продукти, приети и прилагани в световната практика.
2. Обемът на задържателните резервоари (Vp) в m 3 се определя по следната обща формула:
,
където:
Q op е оразмерителното водно количество за сечението на канализационната мрежа непосредствено
пред задържателния резервоар, m 3/min;
tот – времеоттичането на отпадъчните води от най-отдалечената точка на водосборната област до
разглежданото сечение на канализационната мрежа непосредствено пред задържателния резервоар, min;
K p – коефициент на резервоара.
3. Коефициентът на резервоара K p се определя за меродавна форма на хидрограф с приета обезпеченост относно оразмерителното сечение на канализационната мрежа непосредствено пред задържателния резервоар и в зависимост от приетото водно количество, изпускано от резервоара по време
на дъжд в участъка след него (Q p).
Меродавен е хидрографът, при който се получава максимален възможен обем на задържателния
резервоар при приетата му обезпеченост.
4. Когато няма други данни, коефициентът на резервоара K p може да се определя по следната
таблица при стойности на периода на еднократно претоварване (Р) и избрано съотношение
:
Стойности на
коефициента

Период на еднократно претоварване Р
0,5

1

2

5

10

15

0,1

1,01

1,16

1,28

1,40

1,46

1,49

0,2

0,68

0,74

0,78

0,82

0,84

0,85

0,3

0,50

0,51

0,53

0,55

0,56

0,56

0,4

0,36

0,36

0,37

0,38

0,38

0,38

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,26

0,6

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,7

0,10

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,8

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,9

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Забележка. Стойностите на коефициента на резервоара K p се отнасят за линеен хидрограф с меродавна
трапецовидна форма.
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Приложение № 10
към чл. 81, ал. 1
Определяне на хидравличния капацитет на
ПСОВ
1. Средното денонощно водно количество
Q ср. дн в m 3/d се определя по формулата:
Q ср. дн. = QБОВ, ср. дн.+ Q произв., ср. дн +. Q инфилтр., (1)
където:
QБОВ ср. дн. е средното денонощно количество на
битовите отпадъчни води, определено съгласно
чл. 16, m 3/d;
Q произв, ср. дн. – средното денонощно количество
на производствените отпадъчни води, които се
заустват в градската канализация, определено
въз основа на данни от производството, m 3/d;
Q инфилтр. – водното количество в резултат на
външни и/или инфилтрирани за канализационната система води, определено съгласно чл. 17, m 3/d.
2. Максималното часово водно количество
(Q maxh) в m 3/h се определя по формулата:
Q maxh = QБОВ, maxh + Q произв, maxh + Q инфилтр.,
(2)
където:
QБОВ, maxh е максималното часово количество на
битовите отпадъчни води, определено съгласно
чл. 16, m 3/h;
Q произв, maxh – максималното часово количество
на производствените отпадъчни води, които се
заустват в канализационната система, определено
въз основа на данни от производството, m 3/h;
Q инфилтр. – количеството на инфилтриралите
води, m 3/h.
3. Минималното часово водно количество
(Q minh) в m 3/h се определя по формулата:
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Q minh = QБОВ, minh+ Q произв, minh+ Q инфилтр.,
(3)
където:
QБОВ, minh е минималното часово количество на
битовите отпадъчни води, определено съгласно
чл. 16, m 3/h;
Q произв, minh – минималното часово количество
на производствените отпадъчни води, които се
заустват в канализационната система, определено
въз основа на данни от производството, m 3/h;
Q инфилтр. – количеството на инфилтриралите
води, m 3/h.
4. Оразмерителните водни количества Q ор се
определят, както следва:
а) за решетки, песъкозадържатели, вторични
утаители и съоръжения за обеззаразяване – по
формулата:
Q ор = 2(QБОВ, maxh + Q произв, maxh),
(4)
б) за първични утаители, биологичното и
физикохимичното пречистване – по формулата:
Q ор = Q maxh.
(5)
5. Допълнителни изисквания при определяне
на оразмерителните водни количества при смесена и/или комбинирана канализационна система:
а) за първичните утаители се допуска снижаване на ефективността на утаяване по време
на дъжд;
б) разпределителните и събирателните канали, улеи и тръбопроводи се оразмеряват за
Q ор, като пропускателната им способност се
увеличава с 20 %;
в) работата на съоръженията за биологично и/
или физикохимично пречистване се проверява за
хидравлично провеждане на водното количество
по време на дъжд.

Приложение № 11
към чл. 81, ал. 2
Определяне на еквивалентния брой жители
Препоръчителните стойности на специфичните денонощни товари по основните замърсители са
дадени в следната таблица:
№ по
ред

Параметър

1.

БПК 5

2.
3.

Сурова отпадъчна
вода

След първично утаяване с време за утаяване
при Q сухо,2h,max
от 0,5 до 1,0 h

от 1,5 до 2,0 h

60

45

40

ХПК

120

90

80

НВ

70

35

25

4.

Nобщ (по Келдал)

11

10

10

5.

Pобщ

1,8 ÷ 2,5

1,6 ÷ 2,2

1,6 ÷ 2,2
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Приложение № 12
към чл. 118, ал. 2
Кратност на въздуха и температура в производствените помещения на ПСОВ
№ Наименование на съоръженията и помеще- Темпепо
нията
ратура
ред
на
въздуха,
о
С
1. Канализационни помпени станции (машинна
зала) за препомпване на:
а) битови и близки по състав към производ5
ствените отпадъчни води и утайки;
б) производствени агресивни или взривоопасни отпадъчни води.
5

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Черпателни резервоари и помещения с решетки на помпени станции за препомпване на:
а)����������������������������������������
битови
���������������������������������������
и близки по състав към производствените отпадъчни води и утайки;
б) производствени агресивни или взривоопасни отпадъчни води.

В зависимост от изчисленото топлоотделяне,
но не по-малко от 3
При възможно отделяне на взривоопасни или
отровни изпарения и газове се проектира
допълнителна аварийна смукателна вентилация с осемкратен обмен на въздуха за един
час. Аварийната смукателна вентилация се
проектира с автоматично задействане от
газоанализатори и с включване на звуков и
светлинен сигнал.

5

5

5

При възможно отделяне на взривоопасни или
отровни изпарения и газове се проектира
допълнителна аварийна смукателна вентилация с осемкратен обмен на въздуха за един
час. Аварийната смукателна вентилация се
проектира с автоматично задействане от
газоанализатори и с включване на звуков и
светлинен сигнал.
В зависимост от изчисленото топлоотделяне
5
В зависимост от изчисленото влагоотделяне

Въздуходувни станции
Сгради с решетки
Биофилтри в сгради
Метантанкове:
а) помпена станция;

5
5
5

б) ежекторни и газосъбирателни станции.
Цех за механично обезводняване

5
5

Реагентни стопанства за приготвяне на разтвори от:
а) железен хлорид, амониев сулфат, натриева
основа, хлорна вар;
б) варно мляко, суперфосфат, амониев нитрат,
натриев карбонат, полиакриламид.
9. Реагентни стопанства за дозиране на готови
разтвори, съхранявани в затворени съдове:
а) железен хлорид, алуминиев и амониев
сулфат, натриева основа, хлорна вар;
б) варно мляко, суперфосфат, амониев нитрат,
натриев карбонат, полиакриламид.
10. Складове за:
а) натриев бисулфит, железен хлорид, амониев
сулфат, натриева основа, хлорна вар;
б) суперфосфат, амониев нитрат, натриев
карбонат, полиакриламид.

Кратност на въздухообмена,
h

5

12
и осемкратна аварийна вентилация (при
обосновка)
12
По влагоотделяне и топлоотделяне на вредни
и опасни емисии (при обосновка)

8.

16

6

16

3

5

5

5

3

5

6

5

5

Забележки:
1. Отоплението и вентилацията на сградите и съоръженията в пречиствателната станция, работещи при
нормални експлоатационни условия, се проектират при спазване на нормативните изисквания за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.
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2. В помпените станции и машинните зали за препомпване на битови и близки към тях по състав отпадъчни води и утайки засмукването на въздух се осъществява в ниската зона.
3. В помпени станции, в които е възможно отделянето на взривоопасни или отровни изпарения и газове, се предвижда допълнително аварийна смукателна вентилация с осемкратен обмен на въздуха в час.
Аварийната смукателна вентилация се задейства автоматично от газоанализатори, при което се включва
звуков и светлинен сигнал.
4. За помещенията, за които не е предвиден обслужващ персонал, вентилацията трябва да осигурява
температура през летния период не по-висока от 5 °С спрямо външната температура, а през отоплителния
период – не по-ниска от 5 °С. Когато е предвиден обслужващ персонал, температурата на помещенията се
определя съгласно нормативните изисквания.

Приложение № 13
към чл. 152, ал. 1
Изпитване на канализационни тръбопроводи с въздух
1. Продължителността на изпитване на канализационните тръбопроводи е в зависимост от номиналния диаметър на тръбопроводите и методите на изпитване (LA, LB, LC и LD).
2. При изпитването се използват подходящи херметични затворни устройства.
3. При изпитването на тръби с големи номинални диаметри се вземат специални мерки за сигурност.
4. Първоначално в продължение на около 5 min се поддържа налягане, по-голямо с около 10 % от
изискваното налягане за изпитване (р о), след което се регулира съобразно налягането за изпитване,
дадено в таблицата, в зависимост от метода на изпитване.
5. Когато измереното понижение на налягането след времето за изпитване е по-малко от стойността
на ∆р, дадена в таблицата, тръбопроводът отговаря на изискванията.
6. Устройствата, използвани за измерване на понижението на налягането, трябва да позволяват
измерване с точност до 10 % от ∆р.
Точността на измерване на времето е 5 s.
7. Изпитване на ревизионни шахти и ревизионни отвори с въздух може да се прилага при продължителност на изпитването, равна на половината от тази на тръбопровод с диаметър, еквивалентен на
диаметъра на ревизионната шахта, респективно на ревизионния отвор.
Вид на материала

Метод на
изпитване

Налягане при
изпитване р о,
kPa

Понижение на
налягането ∆р,
kPa

DN
100

DN
200

DN
300

DN
400

DN
600

Ненамокрени бетонни
тръби

LA

1

0,25

5

5

5

7

LB

5

1

4

4

4

6

LC

10

1,5

3

3

3

LD

20

1,5

1,5

1,5

1,5

LA

1

0,25

5

5

7

10

LB

5

1

4

4

6

7

LC

10

1,5

3

3

4

5

LD

20

1,5

1,5

1,5

2

2,5

Намокрени
бетонни тръби и всички
други материали

Продължителност на изпитване L, min
DN
800

DN
1000

11

14

18

8

11

14

4

6

8

10

2

3

4

5

14

19

24

11

15

19

8

11

14

4

5

7

Приложение № 14
към чл. 152, ал. 1
Изпитване на канализационни тръбопроводи с вода
1. Налягането при изпитване се получава при напълване на изпитвания участък от темето на
тръбите до нивото на терена. Максималното допустимо налягане е 50 kPa, а минималното – 10 kPa.
За тръбопроводи, които са проектирани за експлоатация при постоянно или временно повишено
налягане, може да се определят по-високи налягания на изпитване.
2. След напълване с вода на тръбопроводите и/или ревизионните шахти и прилагане на изискваното
налягане при изпитване се изчаква около един час.
2.1. Налягането се поддържа в граници от ±1 kPa спрямо налягането на изпитване, установено при
напълването с вода.
2.2. За поддържане в посочените граници на изискваното налягане се добавя вода.
2.3. Количеството на добавената вода, както и напорната височина при изискваното налягане се
измерват и записват.
3. Изискванията при изпитването са изпълнени, когато количеството на добавената вода е по-малко от:
а) 0,15 l/m 2 в продължение на 30 min – за тръбопроводи;
б) 0,20 l/m 2 в продължение на 30 min – за тръбопроводи, включително ревизионните шахти;
в) 0,40 l/m 2 в продължение на 30 min – за ревизионни шахти и ревизионни отвори.
Площта в m 2 се отнася за намокрената вътрешна повърхност.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на
държавния пристанищен контрол (ДВ, бр. 101
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 4:
„(4) Проверката на условията на живот и
труд на моряците на борда на кораб, който
посещава пристанище на Република България
или място за заставане на котва, за да участва във взаимодействие кораб/пристанище по
реда на тази наредба, следва да гарантира, че
условията на работа и живот на моряците на
борда на този кораб отговарят на изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г.
и приложимото национално законодателство,
включително относно правата на моряците.“
§ 2. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 4:
„4. проверява наличието и приема Морското трудово свидетелство и Декларацията за
спазване на морските трудови норми, които
се изискват съгласно Морската трудова конвенция от 2006 г., за prima facie доказателство
за съответствие с изискванията на същата,
включително относно правата на моряците, и
с изключение на определените в Кодекса на
конвенцията случаи проверките се ограничават
до проверка на свидетелството и декларацията.“
§ 3. В чл. 16 се създават ал. 3 – 9:
„(3) По отношение на условията на живот и
труд на борда на кораба се извършва задълбочена
проверка, когато при проверката, извършвана
по чл. 15, ал. 1, на Морското трудово свидетелство и Декларацията за спазване на морските
трудови норми се установи, че е налице едно
от следните обстоятелства:
1. изискваните документи не са представени или не са поддържани, или се поддържат
недостоверно, или че представените документи
не съдържат информацията, която се изисква
съгласно Морската трудова конвенция от 2006 г.,
или същите са невалидни;
2. има ясни основания да се смята, че условията на работа и живот на борда на кораба
не отговарят на изискванията на Морската
трудова конвенция от 2006 г.;
3. има основателни причини да се смята, че
корабът е сменил знамето, под което плава, с
цел да избегне спазването на изискванията на
Морската трудова конвенция от 2006 г.;
4. има жалба, в която се твърди, че определени условия на живот и труд на борда на
кораба не отговарят на изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г.
(4) Проверката по ал. 3 се извършва във всички случаи, когато условията на живот и труд, за
които се смята или твърди, че не съответстват
на изискванията, представляват ясна заплаха за
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безопасността, здравето и сигурността на моряците или когато инспекторът има основание
да смята, че всяко несъответствие представлява
сериозно нарушение на изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г., включително
и по отношение правата на моряците.
(5) При извършване на задълбочена проверка,
когато са налице обстоятелствата, посочени в
т. 1, 2 или 3 на ал. 3, обект на такава проверка
са областите, посочени в приложение № 4А.
(6) При извършване на задълбочена проверка,
когато са налице обстоятелствата, посочени в
ал. 3, т. 4, проверката принципно се ограничава
до областите, посочени в жалбата.
(7) Когато в резултат на извършването на
задълбочена проверка се установи, че условията на живот и труд на кораба не отговарят на
изискванията на Морската трудова конвенция
от 2006 г., инспекторът, извършил проверката,
незабавно уведомява капитана на кораба за
констатираните несъответствия и сроковете, в
които същите трябва да бъдат отстранени. Ако
инспекторът по ДПК счита подобни нарушения
за значителни или ако те са предмет на жалба,
подадена в съответствие с чл. 16, ал. 3, той
уведомява за тези несъответствия съответните
организации на корабособствениците и на моряците в Република България, както и може:
1. да уведоми представител на държавата,
под чието знаме плава корабът;
2. да предостави съответната информация
на компетентните власти на следващото пристанище на посещение.
(8) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ предоставя на генералния директор
на Международното бюро по труда копие от
доклада на инспектора по ДПК, извършил
проверката, заедно с всички отговори на компетентните власти на администрацията на знамето, под чието знаме плава корабът, получени
в рамките на предвидения срок.
(9) Инспекторите по ДПК запазват конфиденциалността на източниците на жалби и
оплаквания, съдържащи твърдения за опасност
или несъответствие по отношение на условията
на живот и труд на моряците или нарушения
на законодателството, и по никакъв начин не
информират корабособственика, представителя
на корабособственика или оператора на кораба,
че дадена инспекция е извършена като следствие
от такава жалба или оплакване.“
§ 4. В чл. 22 се създават ал. 17 и 18:
„(17) Когато в резултат на извършена от
инспектор по ДПК задълбочена проверка се
установи, че корабът не отговаря и на изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г.
и е налице едно от следните обстоятелства:
1. условията на борда са очевидно опасни
за безопасността, здравето и сигурността на
моряците;
2. несъответствието представлява сериозно
или повторно нарушение на изискванията
на същата (включително относно правата на
моряците),
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инспекторът по ДПК предприема действия
за задържане на кораба до отстраняването на
всички несъответствия, посочени в т. 1 или 2,
или одобрява план за действие за коригиране
на такива несъответствия, при условие че се
е уверил, че този план ще бъде изпълнен по
възможно най-бърз начин.
(18) В случай на задържане на кораб в
съответствие с ал. 2 инспекторите по ДПК
отчитат обстоятелствата, посочени в част Б
на Кодекса на Морската трудова конвенция от
2006 г., които обосновават такова задържане.“
§ 5. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „подлежат на“ се
добавя „бърза“ и след думата „основателност“
се добавя „като се предоставя възможност на
всяко лице, пряко засегнато от тази жалба, да
изрази позицията си“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако жалбата е основателна, ИА „МА“
предприема необходимите действия по извършването на първично разследване, като проверява
дали жалбата е от общ характер, засягаща всички моряци на борда на кораба или определена
категория или част от тях, или се отнася само
до индивидуалния случай на отделен моряк.“
3. Създават се ал. 6 – 12:
„(6) Предвид естеството на жалбата първичното разследване включва установяване дали
са приложени процедурите за разглеждане на
жалби на борда на кораба, както това е предвидено в Стандарт 5.1.5 на Морската трудова
конвенция от 2006 г. Ако в резултат на първичното разследване на подадена жалба ИА „МА“
счете за необходимо, предприема действия по
извършването на задълбочена проверка.
(7) В случаите, когато е подходящо, ИА „МА“
насърчава разрешаването на спора по дадена
жалба на борда на кораба.
(8) Когато в резултат на проведено разследване или извършена проверка в съответствие с
този член се констатира несъответствие, което
попада в обхвата на чл. 22, ал. 2, се прилагат
разпоредбите на чл. 22, ал. 9.
(9) Когато разпоредбите на ал. 6 не се прилагат и спорът по жалбата не е разрешен на
борда на кораба, ИА „МА“ незабавно уведомява
администрацията на знамето на кораба и изисква
становище и план за действие за отстраняване
на нарушенията в рамките на определен срок.
(10) Когато спорът по жалбата не е разрешен
след действията, предприети в съответствие с
ал. 7, ИА „МА“ изпраща копие от доклада на
инспектора по ДПК до генералния директор
на Международното бюро по труда. Докладът
трябва да бъде придружен с всички отговори,
получени от администрацията на знамето на
кораба в определения за това срок, като се
уведомяват така също и съответните организации на корабособствениците и на моряците в
Република България.
(11) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ежегодно изпраща на генералния
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директор на Международното бюро по труда
статистически данни и информация относно
разрешените спорове по жалби.
(12) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ разглежда всички жалби, подадени
от моряците, намиращи се на борда на кораби,
които посещават български пристанища, и в
които жалби се твърди, че е допуснато нарушение на изискванията на Морската трудова
конвенция от 2006 г., включително във връзка
с нарушаване правата на моряците.“
§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 30:
„30. „Жалба“ е информация, подадена от
моряк, професионална организация, асоциация,
синдикат или от всяко лице, имащо интерес
към безопасността на кораба, включително
интерес към рисковете по отношение здравето
и безопасността на моряците на борда.“
§ 7. В приложение № 3 към чл. 15, ал. 1, т. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 14 – 16 се изменят така:
„14. Медицински свидетелства (Морска
трудова конвенция от 2006 г.).
15. Таблица с условията за работа на борда
на кораба (Морска трудова конвенция от 2006 г.
и STCW 78/95).
16. Записи с работното време и времето за
почивка на моряците (Морска трудова конвенция от 2006 г.).“
2. Създават се т. 45 и 46:
„45. Морско трудово свидетелство съгласно
Морската трудова конвенция от 2006 г.
46. Декларация за спазване на морските
трудови норми съгласно Морската трудова
конвенция от 2006 г.“
§ 8. Създава се приложение № 4А към чл. 16:
„Приложение № 4А
към чл. 16
Области, обект на подробна проверка от страна
на инспектора, който извършва проверка по линия
на държавния пристанищен контрол, в съответствие с чл. 16
Минимална възраст
Медицинско свидетелство
Квалификации на моряците
Моряшки трудови договори
Ползване на услугите на лицензирани или
сертифицирани, или регулирани частни служби
за набиране и настаняване на моряците
Работно време и почивки
Окомплектоване на кораба с екипаж
Жилищно настаняване
Съоръжения за отдих и възстановяване на борда
Храна и сервиране
Безопасност на труда и предотвратяване на
злополуки
Медицинско обслужване на борда
Процедури за разглеждане на жалби на борда
Изплащане на трудови възнаграждения.“

Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила от 20 август
2013 г.
Министър:
Кристиан Кръстев
4387
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2687-НС
от 30 май 2013 г.

относно заместване на народен представител
за времето, през което е избран за министърпредседател
На 29 май 2013 г. с решение на Народното
събрание Пламен Василев Орешарски е избран за министър-председател на Република
България, видно от писмо изх. № 350-06-10
от 29.05.2013 г. на председателя на Народното
събрание. С Решение № 2643-НС от 15 май
2013 г. на ЦИК Пламен Василев Орешарски
е обявен за народен представител в изборен
район 03. Варненски от листата на КП „Коалиция за България“ в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 272,
ал. 2 от Изборния кодекс за времето, през
което изпълнява функциите на министър-председател, народният представител се замества
от следващия кандидат в съответната листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272, ал. 2
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
Георги Димитров Андреев, следващ кандидат
от листата на КП „Коалиция за България“
в изборен район 03. Варненски в изборите
за 42-ро Народно събрание, за времето, през
което Пламен Василев Орешарски изпълнява
функциите на министър-председател.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
4497

РЕШЕНИЕ № 2688-НС
от 30 май 2013 г.

относно заместване на народен представител
за времето, през което е избран за министър
На 29 май 2013 г. с решение на Народното събрание Анелия Димитрова Клисарова
е избрана за министър на образованието и
науката, видно от писмо изх. № 350-06-10 от
29.05.2013 г. на председателя на Народното
събрание. С Решение № 2643-НС от 15 май
2013 г. на ЦИК Анелия Димитрова Клисарова
е обявена за народен представител в изборен
район 03. Варненски от листата на КП „Коалиция за България“ в 42-то Народно събрание.
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Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 272,
ал. 2 от Изборния кодекс за времето, през
което изпълнява функциите на министър,
народният представител се замества от следващия кандидат в съответната листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272, ал. 2
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
Георги Христов Борисов, следващ кандидат
от листата на КП „Коалиция за България“ в
изборен район 03. Варненски в изборите за
42-ро Народно събрание, за времето, през което Анелия Димитрова Клисарова изпълнява
функциите на министър на образованието и
науката.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
4498

РЕШЕНИЕ № 2689-НС
от 30 май 2013 г.

относно заместване на народен представител
за времето, през което е избран за министър
На 29 май 2013 г. с решение на Народното
събрание Искра Димитрова Михайлова-Копарова е избрана за министър на околната среда
и водите, видно от писмо изх. № 350-06-10 от
29.05.2013 г. на председателя на Народното
събрание. С Решение № 2643-НС от 15 май
2013 г. на ЦИК Искра Димитрова МихайловаКопарова е обявена за народен представител
в изборен район 13. Пазарджишки от листата
на ПП „Движение за права и свободи“ в 42-то
Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 272,
ал. 2 от Изборния кодекс за времето, през
което изпълнява функциите на министър,
народният представител се замества от следващия кандидат в съответната листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272, ал. 2
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
Сергей Манушов Кичиков, следващ кандидат от листата на КП „Движение за права и
свободи“ в изборен район 13. Пазарджишки,
в изборите за 42-ро Народно събрание, за
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времето, през което Искра Димитрова Михайлова-Копарова изпълнява функциите на
министър на околната среда и водите.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
4499

РЕШЕНИЕ № 2690-НС
от 30 май 2013 г.

относно заместване на народен представител
за времето, през което е избран за министър
На 29 май 2013 г. с решение на Народното
събрание Ангел Петров Найденов е избран за
министър на отбраната, видно от писмо изх.
№ 350-06-10 от 29.05.2013 г. на председателя на
Народното събрание. С Решение № 2643-НС от
15 май 2013 г. на ЦИК Ангел Петров Найденов
е обявен за народен представител в изборен
район 14. Пернишки от листата на КП „Коалиция за България“ в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 272,
ал. 2 от Изборния кодекс за времето, през
което изпълнява функциите на министър,
народният представител се замества от следващия кандидат в съответната листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272, ал. 2 от
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
Евдокия Славчева Асенова, следващ кандидат
от листата на КП „Коалиция за България“ в
изборен район 14. Пернишки в изборите за 42ро Народно събрание, за времето, през което
Ангел Петров Найденов изпълнява функциите
на министър на отбраната.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
4500

РЕШЕНИЕ № 2691-НС
от 30 май 2013 г.

относно заместване на народен представител
за времето, през което е избран за министър
На 29 май 2013 г. с решение на Народното
събрание Петър Пандушев Чобанов е избран
за министър на финансите, видно от писмо
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изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г. на председателя на Народното събрание. С Решение
№ 2643-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК Петър
Пан д у шев Чобанов е обявен за народен
представител в изборен район 16. Пловдив
от листата на КП „Коалиция за България“
в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 272,
ал. 2 от Изборния кодекс за времето, през
което изпълнява функциите на министър,
народният представител се замества от следващия кандидат в съответната листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272, ал. 2
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
Калин Иванов Милчев, следващ кандидат
от листата на КП „Коалиция за България“,
в изборен район 16. Пловдив в изборите за
42-ро Народно събрание, за времето, през
което Петър Пандушев Чобанов изпълнява
функциите на министър на финансите.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
4501

РЕШЕНИЕ № 2692-НС
от 30 май 2013 г.

относно заместване на народен представител
за времето, през което е избран за министър
На 29 май 2013 г. с решение на Народното
събрание Хасан Ахмед Адемов е избран за
министър на труда и социалната политика,
видно от писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г.
на председателя на Народното събрание. С
Решение № 2643-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК
Хасан Ахмед Адемов е обявен за народен
представител в изборен район 18. Разградски
от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 272,
ал. 2 от Изборния кодекс за времето, през
което изпълнява функциите на министър,
народният представител се замества от следващия кандидат в съответната листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272, ал. 2
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
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РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
Хами Ибрахимов Хамиев, следващ кандидат от листата на ПП „Движение за права
и свободи“, в изборен район 18. Разградски
в изборите за 42-ро Народно събрание, за
времето, през което Хасан Ахмед Адемов
изпълнява функциите на министър на труда
и социалната политика.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
4502

РЕШЕНИЕ № 2693-НС
от 30 май 2013 г.

относно заместване на народен представител
за времето, през което е избран за министър
На 29 май 2013 г. с решение на Народното
събрание Таня Любомирова Андреева-Райнова
е избрана за министър на здравеопазването,
видно от писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г.
на председателя на Народното събрание. С
Решение № 2643-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК
Таня Любомирова Андреева-Райнова е обявена за народен представител в изборен район
25. София от листата на КП „Коалиция за
България“ в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 272,
ал. 2 от Изборния кодекс за времето, през
което изпълнява функциите на министър,
народният представител се замества от следващия кандидат в съответната листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272, ал. 2
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител Методи Теохаров Костадинов, следващ
кандидат от листата на КП „Коалиция за
България“ в изборен район 25. София в изборите за 42-ро Народно събрание, за времето,
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през което Таня Любомирова Андреева-Райнова изпълнява функциите на министър на
здравеопазването.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
4503

РЕШЕНИЕ № 2694-НС
от 30 май 2013 г.

относно заместване на народен представител
за времето, през което е избран за министър
На 29 май 2013 г. с решение на Народното
събрание Драгомир Велков Стойнев е избран
за министър на икономиката и енергетиката,
видно от писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г.
на председателя на Народното събрание. С
Решение № 2643-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК
Драгомир Велков Стойнев е обявен за народен
представител в изборен район 29. Хасковски
от листата на КП „Коалиция за България“ в
42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 272,
ал. 2 от Изборния кодекс за времето, през
което изпълнява функциите на министър,
народният представител се замества от следващия кандидат в съответната листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272, ал. 2
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
Жара Веселинова Пенева-Георгиева, следващ
кандидат от листата на КП „Коалиция за
България“ в изборен район 29. Хасковски в
изборите за 42-ро Народно събрание, за времето, през което Драгомир Велков Стойнев
изпълнява функциите на министър на икономиката и енергетиката.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
4504
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-28-42
от 4 март 2013 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 4 от Закона
за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с Решение 2012/728/ЕС на Комисията от 23 ноември
2012 г. относно невключването на веществото
бифентрин като съставка на продуктов тип 18 в
приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно пускането на пазара на биоциди (OB
L 327, 27.11.2012 г.) нареждам:
І. Утвърждавам включването на веществото
бифентрин (CAS № 82657-04-3) в списъка на
активните вещества и подгрупите биоциди, за
които има решения на Европейската комисия
за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4,
т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси,
като съставка за продуктов тип 18, считано от
1 май 2013 г.
ІІ. Заповедта да се публикува и на страницата на
Министерството на здравеопазването в интернет.
ІІІ. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на д-р Ангел Кунчев – главен държавен
здравен инспектор.
Министър:
Д. Атанасова
4363
ЗАПОВЕД № РД-28-114
от 30 април 2013 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3
от Конвенция № 50 на Съвета на Европа за
разработване на Европейската фармакопея от
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона
за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета
на Европа за разработване на Европейската
фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), резолюции
AP-CPH (12) 3, АР-CPH (13) 1, АР-CPH (13) 2
и АР-CPH (13) 3 на Съвета на Европа и чл. 12,
ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, нареждам:
1. Определям за действаща в страната фармакопея осмото издание на Европейската фармакопея,
което да замени нейното седмо издание, считано от
1 януари 2014 г.
2. Текстовете в издание 8.0 на Европейската
фармакопея влизат в сила от 1 януари 2014 г.
Допълнение 8.1 влиза в сила от 1 април 2014 г.,
допълнение 8.2 – от 1 юли 2014 г., а допълнение
8.3 – от 1 януари 2015 г.

3. Списъците с имената на български, латински и английски език на веществата и препаратите за хуманната медицина, за които има
монографии в актуалното издание на Европейската фармакопея, както и българските стандартни термини за лекарствени форми, опаковки,
запушалки, средства и методи за прилагане и
пътища на въвеждане, съставляващи част от
българските фармакопейни изисквания, да се
публикуват на страницата на Изпълнителната
агенция по лекарствата в интернет.
4. Заповедта отменя Заповед № РД-09-256
от 15.05.2010 г. (ДВ, бр. 40 от 2010 г.), изменена
със Заповед № РД-28-241 от 29.07.2011 г. (ДВ,
бр. 63 от 2011 г.) и Заповед № РД-28-170 от
26.09.2012 г. (ДВ, бр. 79 от 2012 г.), считано от
1 януари 2014 г.
Министър:
Н. Петров
4458

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-44
от 16 май 2013 г.
На основание чл. 62, ал. 1 АПК във връзка с
чл. 10, ал. 6 ЗНП поради допусната техническа
грешка в Заповед № РД-14-36 от 22.04.2013 г.
на министъра на образованието, младежта и
науката (ДВ, бр. 42 от 2013 г.) изменям Заповед № РД-14-36 от 22.04.2013 г. за закриване на
ОУ „Христо Смирненски“ – с. Атия, община
Созопол, област Бургас, както следва:
В т. 3 и 4 думите „ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Черноморец“ се заменят с „ОУ „Христо
Ботев“ – гр. Черноморец“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4384

Министър:
Н. Милошев

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-455
от 13 май 2013 г.
На основание § 124 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ –  ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 134, ал. 2, т. 6 (в редакцията преди изм. и
доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с
чл. 136, ал. 1 и чл. 129, ал. 3 (в редакцията преди
изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) ЗУТ,
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предвид обстоятелството, че курортен комплекс
(КК) Пампорово е селищно образувание от
национално значение (съгласно Решение № 45
от 25.01.2005 г. на Министерския съвет на Република България), писма с вх. № 08-С-46(4) от
18.01.2013 г. и вх. № 08-С-46(6) от 15.03.2013 г. от
Николай Мелемов – кмет на община Смолян,
и вх. № 08-С-46(7) от 19.03.2013 г. от Диана
Пет рова – у п ра ви т ел на „Маркон и“ – ООД,
със седалище и адрес на управление КК Пампорово, комплекс „Малина“, община Смолян,
ЕИК 120015046 – собственик на поземлен имот
с идентификатор 69345.6.160 съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот,
съставен въз основа на писмени доказателства
№ 109, том І, рег. № 1865, дело № 96/2011 г.;
писмо с изх. № 08-С-46(3) от 18.05.2012 г. на
Ми н ис т ерс т во т о на рег иона л но т о разви т ие
и благоустройството (МРРБ) за разрешаване
изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на основание чл. 124, ал. 4 (в
редакцията преди изм. и доп. на ЗУ Т – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) ЗУТ; писмо изх. № ОВОС-236
от 8.08.2012 г. на Министерството на околната
среда и водите, с което е преценено, че няма
основания да бъде провеждана процедура по ЕО
по реда на глава шеста ЗООС и процедура по
реда на глава втора от наредбата за ОС; внесена
с писмо вх. № 08-С-46(6) от 15.03.2013 г. справка за картотекирана растителност, заверена в
Община Смолян, че в границите на имота не
попадат хабитати, включени в Европейската
директива за местообитанията 92/43/ЕЕС, както
и видове с висока консервационна стойност,
включени в приложенията на Закона за биологично разнообразие, съгласно изискванията на
чл. 63, ал. 4 ЗУТ, внесено с вх. № 08-С-46(7) от
19.03.2013 г.; съгласувателно писмо изх. № 400
от 27.02.2013 г. на Регионалната дирекция по
горите – Смолян, към Изпълнителната агенция
по горите – София; обявяване на изработения
проект по чл. 128, ал. 3 и 5 (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
ЗУТ – приложен акт на Община Смолян за не/
постъпили възражения от 14.08.2012 г., съгласуване от Общинския съвет – гр. Смолян, с
Решение № 234, т. 1 по протокол № 15 от заседание, проведено на 23.11.2012 г., решения по т. 4
от протокол № УТ-01-02-08 от 11.04.2013 г. на
НЕСУТРП при МРРБ и Заповед № РД-02-14-344
от 8.04.2013 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за
регулация и застрояване за УПИ ХVІІ-6.160 – „За
курортна дейност“, попадащ в устройствена зона
„Ок“ в кв. 1 на КТЯ „Малина“, КК Пампорово,
община Смолян, който предвижда разделяне на
имота на два урегулирани поземлени имота:
УПИ ХVІІ-6.160 с площ 980 м 2 и УПИ ХХV6.160 с площ 502 м 2 , със следните устройствени
показатели: максима лна височина Н=12 м,
плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5,
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мин. озеленена площ – 50 %, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията,
представляваща неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Смолян, в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.

4310

За министър:
Анг. Петров

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИК АТА,
ЕНЕРГЕТИК АТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 342
от 13 май 2013 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Венера“, разположена в землищата на с. Плетена и
с. Долен, община Сатовча, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 19 от протокол № 15 от заседанието на
Министерския съвет на 17 април 2013 г. разрешавам на „Кесъл Стоун“ – ООД, с. Сатовча,
титуляр на разрешението, вписан в търговския
регист ър на А генцията по вписванията под
ЕИК 202070572, със седалище и адрес на управление – България – 2950, с. Сатовча, ул. Елин
Пелин 4, община Сатовча, област Благоевград,
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 „Венера“, разположена в
землищата на с. Плетена и с. Долен, община
Сатовча, област Благоевград:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1,65 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
Министър:
А. Василев
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Венера“
Координатна система 1970 г.
№ точка

X (m)

Y (m)

1.

4487800

8548860

2.

4487800

8549600

3.

4486740

8550000

4.

4486860

8550285

5.

4487800

8549630

6.

4487800

8550640

7.

4486810

8550850

8.

4486800

8550300

9.

4486620

8550000

10.

4486540

8549500
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8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
А. Василев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки ,
описващи площ „Лалето“
Координатна система 1970 г.
№

4347
РАЗРЕШЕНИЕ № 343
от 13 май 2013 г.
за проу чване на ск а лнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатс тва, в
площ „Лалето“, разположена в землището на
с. Хухла, община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 5, т. 1 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 3 и чл. 41, ал. 1 на Закона за подземните
богатства и протоколно решение № 17 по протокол
№ 15 от заседанието на Министерския съвет на 17
април 2013 г. разрешавам на „МВ – 2008“ – ЕООД,
Хасково, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 2002245763, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Георги
Кирков, бл. 71, вх. А, ет. 6, ап. 19, 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
„Лалето“, разположена в землището на с. Хухла, община Ивайловград, област Хасково, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,687 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
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Х (m)

Y (m)

1.

4539540

9471790

2.

4539290

9472235

3.

4538900

9471930

4.

4538855

9471245

5.

4539345

9471180

6.

4539630

9471090

7.

4539850

9471260

8.

4539880

9471385

9.

4539635

9471540

4348

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 374-ИД
от 15 май 2013 г.
На основание чл. 141, ал. 5 ЗДКИСДПКИ и
чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор Комисията за финансов надзор реши:
Издава разрешение на УД „ОББ Асет Мениджмънт“ – АД, за преобразуване на ИД „ОББ
Балансиран Фонд“ – АД, чрез промяна в правната
му форма в ДФ „ОББ Балансиран Фонд“ – АД,
организиран и управляван от УД „ОББ Асет
Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Света София 5.
Решението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира изпълнението му.

4302

Председател:
Ст. Мавродиев

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 2
от 21 май 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за
прилагането му и решение на общинския съвет
Управителният съвет на НК ЖФ утвърждава
промяна в персонален състав на местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както следва:
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1. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
п ри Общ и на Свог е, Софи йска облас т (ДВ,
бр. 100 от 2011 г.), като освобождава Ерофим
Наполеонов Гигов – председател на местната
комисия, и утвърждава Анелия Любомирова
Георгиева за нов председател на същата.
2. Промяната е предложена с Решение № 84,
прието с протокол № 28 от 22.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Своге.
Новоутвърденият председател на местната
комисия е легитимен да взема управленски
решения и да подписва протоколи на същите от
деня на обнародване на решението на Управителния съвет в „Държавен вестник“ и действа
през мандата на предложилия го общински съвет.

4364

Председател:
М. Тотева

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 330
от 11 април 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация; решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол
№ 12 от заседание, проведено на 25.03.2013 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88,
ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК, изпитвателен протокол № Л 89 от 22.02.2013 г. и
заключение към него, издадени от Националния
център по обществено здраве и анализи при
Министерството на здравеопазването, съгласно
които лазерни показалци с два бутона, като от
единия се включва светодиодно фенерче, а с
другия лазерният лъч, с два отвора за съответните светлини, със следната информация: AVOID
EXPOSV R E L ASER R A DI ATINIS EMITTEO
FROM THIS APERTUREQ DANGER, LA ASER
R ADIATION; Max-5 mw. wavelеngth, 650 NM+-10
CLASS III A, laser product. This product 21 CFR,
без етикети, предупреж дения и указания за
употреба на български език, не съответстват на
БДС EN 60825-1 и Наредба № 5 от 11.06.2010 г.
(ДВ, бр. 49 от 2010 г.) на МТСП и МЗ и са опасни
за здравето и безопасността на потребителите
по отношение на директното попадане на лъча
в очите или на неговото огледално отражение
нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на
пазара на лазерни показалци с два бутона, като
от единия се включва светодиодно фенерче, а с
другия лазерният лъч, с два отвора за съответните светлини, със следната информация: AVOID
EXPOSV R E L ASER R A DI ATINIS EMITTEO
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FROM THIS APERTUREQ DANGER, LA ASER
R ADIATION; Max-5 mw. wavelеngth, 650 NM+-10
CLASS III A, laser product. This product 21 CFR,
без да са придружени с указания за употреба и
предупреждения към потребителите на български език, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасни за здравето и безопасността на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва пред министъра на икономиката, енергетиката и туризма
чрез Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от уведомяването по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4219

Председател:
В. Златев

ЗАПОВЕД № 331
от 11 април 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол
№ 12 от заседание, проведено на 25.03.2013 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88,
ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и
за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73
А ПК , изп и т ват ел н и п ро т окол и № 2912 4 о т
7.03.2013 г. и № 29125 от 7.03.2013 г. и експертни заключения към тях, издадени от Изпитвателен център „Глобал тест“ – ООД, София,
съгласно които плюшени бебешки гащеризони,
100 % полиестер, в следните две разновидности: ITEM № К12-0283, баркод 0401630000031,
0401629000035, 0401628000036 – син, с цип, с
релефни фигурки на автомобили, 100 % полиестер, символи за поддръжка, размери 03М, 06М,
12М и ITEM № К12-0284, баркод 0401627000037,
0401626000038, 0401625000039 – розов, с цип, с релефни фигурки на цвeтя, размери 03М, 06М, 12М,
и плюшени бебешки жакети 100 % полиестер,
в следните разновидности: ITEM № К12-0286,
баркод 0401633000038, 0401633000037 – бял, с цип,
с релефни фигурки на африкански животни,
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размери 03-06М, 06-12М и ITEM № К12-0285,
баркод 0401633000030, 0401632000039 – розов,
с цип, с релефни фигурки на цветя, размери
03-06М, 06-12М, не отговарят на изискванията
за безопасност на БДС EN 71:1:2011 по т. 5.1,
8.2 и 8.4.2.1, тъй като при прилагане на малка
сила се отделят нишки от повърхността, които преминават свободно с целия си обем през
цилиндъра за малки части и са опасни за потребителите (малки деца), защото крият риск
лесно отделящите се нишки да бъдат вдишани
или погълнати, което да доведе до задавяне или
задушаване, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното п уск а не н а п л юшен и б е б еш к и г а щ е ри з он и в
следни те две разнови дност и: ITEM № К1202 83, баркод 0 4 01630 0 0 0 031, 0 4 01629 0 0 0 035,
0401628000036 – син, с цип, с релефни фигурки на
автомобили, очертани в сив контур, 100 % полиестер, размери 03М, 06М, 12М, и ITEM № К1202 8 4, баркод 0 4 016270 0 0 037, 0 4 0162 6 0 0 0 038,
0401625000039 – розов, с цип, с релефни фигурки
на цвeтя, очертани в сив контур, 100 % полиестер,
размери 03М, 06М, 12М, и плюшени бебешки
жакети в следните разновидности: ITEM № К120286, баркод 0401633000038, 0401633000037 – бял,
с цип, с релефни фигурки на африкански животни, очертани в сив контур, 100 % полиестер,
размери 03-06М, 06-12М, и ITEM № К12-0285,
баркод 0401633000030, 0401632000039 – розов, с
цип, с релефни фигурки на цветя, очертани в
сив контур, 100 % полиестер, размери 03-06М,
06-12М, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните
в заповедта стоки по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което
се допуска предварителното изпълнение, може
да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен
срок от съобщаването му, независимо дали
административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на
вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването є по
реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.

4220

Председател:
В. Златев

ВЕСТНИК
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 665
от 17 май 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
т ърг ове т е и кон к у р си т е и Решен ие № 43 0
о т 2 4.0 7.2 0 0 8 г., и з м. с Решен ие № 2 52 о т
14.04.2011 г. на Столи чни я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се п роведе п у бл и чен т ърг с я вно
наддаване на 2.07.2013 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен имот № 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 – 430 000 лв. (Сделката се облага частично с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 43 000 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 28.06.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП  – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4318

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 670
от 17 май 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 № 302 от
10.06.2010 г. на Столични я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се п роведе п у бл и чен т ърг с я вно
наддаване на 1.07.2013 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на УПИ II-902, 903, 904, София, кв. Враждебна,
ул. 47, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Кремиковци“.
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2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC –  SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.06.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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
4319
РЕШЕНИЕ № 671
от 17 май 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 № 302 от
10.06.2010 г. на Столи чни я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 1.07.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ I-8, София, кв. Враждебна, между ул. 46
ул. 47, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 270 000 лв. (Сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 27 000 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 27.06.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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.
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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 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4320

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 672
от 17 май 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 № 25 от
24.01.2013 г. на Столични я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 4.07.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4777
(УПИ IV – общ., кв. 13), местност Цариградско
шосе, София, обособена част от капитала на
„Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 203 000 лв. (Сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 300 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 2.07.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП  – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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
9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4321

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-261
от 21 май 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, чл. 32, ал. 1
ЗА във връзка с искане с вх. № 30-00-148 от
21.11.2011 г. от Стилиан Димитров Чолаков – управител на „Близу Медиа енд Броудбенд“ – ЕАД,
София, Община Столична, район „Студентски“, ул.
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Никола Габровски 83, и протокол от 14.05.2013 г.
на областния експертен съвет по устройство на
територията нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Оптична връзка между
РМ с. Рибник – НОВАТЕЛ и оптичен кабел на
GCN (КЕЙБЪЛТЕЛ)“, обхващащ територията
на община Петрич и община Сандански, област
Благоевград.
Трасето на обект „Оптична връзка между РМ
с. Рибник – НОВАТЕЛ и оптичен кабел GCN
(К ЕЙБЪЛТЕЛ)“ преминава през поземлени
имоти с идентификатори: 43243.0.10, 43243.0.13,
43243.0.8 и 43243.0.20, намиращи се в землището на с. Левуново, община Сандански, област
Благоевград, и поземлени имоти с идентификатори – 62623.0.124 и 62623.0.123, намиращи
се в землището на с. Рибник, община Петрич,
област Благоевград.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 215, ал. 1 и
4 ЗУТ пред А дминистративния съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Хаджигаев
4322

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
РЕШЕНИЕ № 250
от 22 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 5 от протокол
№ 4 от 25.04.2013 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Бойчиновци, реши:
Одобрява проекта за ПУП – ПЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори № 001021,
№ 0 010 2 2 , № 0 010 0 6 , № 0 01019, № 0 010 0 9,
№ 001010, № 001011 в землището на с. Бели
брод, община Бойчиновци, и ПИ с № 000100,
№ 000117 в землището на с. Лехчево, община
Бойчиновци, с начин на трайно предназначение на територията – вътрешна река, др. воден
терен, пасище, мера, полски път, изоставена
нива, за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на енергийни обекти
и съоръжени я – МВЕЦ „Ра лица 2“. Общата
площ, предмет на плана, е 49,825 дка, от които
48,671 дка са земеделски земи, собственост на
„Ралица“ – ЕООД, а останалите 1,154 дка са
общински имоти.
ПУП – ПЗ се одобрява по червените и черните линии, цифри и надписи и е неразделна
част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
М. Димитрова
4424
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РЕШЕНИЕ № 251
от 22 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4 от протокол
№ 4 от 25.04.2013 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Бойчиновци, реши:
Одобрява проекта за ПУП – ПП за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: Подземно
ел. захранване 20 kV през поземлени имоти (ПИ)
с идентификатори № 000014, № 060001, № 056003,
№ 056004, № 056005, № 001021, № 001022, № 001019,
№ 001006, № 001009 до ПИ с № 001010 в землището на с. Бели брод, община Бойчиновци, област
Монтана, с начин на трайно предназначение на
земята – жилищна територия, пасище, мера, изоставена нива и полски път, за присъединяване
на МВЕЦ „Ралица 2“ към електроразпределителната мрежа (ЕРМ) на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД. Общата дължина на електропроводното трасе е 2502 м – започва от въздушен
далекопровод „Рибине“ до БКЗРУ.
ПУП – ПП се одобрява по червените, зелените,
лилавите, сините, сивите, кафявите и черните линии,
цифри и надписи и е неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
М. Димитрова
4425

ОБЩИНА ГОДЕЧ
РЕШЕНИЕ № 63
от 25 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 49
по протокол № 3 от 28.03.2013 г. Общинският
съвет – гр. Годеч, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
план за регулация на гр. Годеч в кв. 113, 114 и
122, както следва:
В квартал 113: Изменя се регулацията на
УПИ Х-1525, XI-1525 и XIV-1525. Премахват се
УПИ IV-1525, VIII-1525, IX-1525, Х-1525, XII-1525
и XIII-1525. Образуват се нови УПИ с № IV-1525,
1901, VIII-1899, IX-1525, Х-1525, 1806, 1808, 1905,
XII-1901 и XIII-1901.
В квартал 114: Изменя се регулацията на УПИ
XIV-1525 и XV-1522. Премахват се УПИ VIII-1525,
1523, 1663, IX-1525 и Х-1525. Образуват се нови
УПИ с № VIII-1900, 1523, 1663, IX-1900 и Х-1900.
В квартал 122: Премахват се УПИ XIV-1525,
XV-1525 и XVI-1525, 1528. Образуват се нови УПИ
с № XIV-190, XV-1902 и XVI-1528, магазин.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административния
съд – София област.

4402

Председател:
В. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 64
от 25 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 147
по протокол № 12 от 21.12.2012 г. Общинският
съвет – гр. Годеч, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
план за регулация на гр. Годеч в кв. 116 и 117,
както следва:
Премахва се улица с о.т. № 448-448а.
Създава се нова улица с о.т. № 448б, 448г, 448д,
448е, 448ж, 448з.
В кв. 116: Изменя се регулацията на УПИ
IV-1495 и VI-1496. Премахват се УПИ V-1495,
VII-1495 и VIII-1511, 1510, 1495. Образува се нов
УПИ с № V-1496.
В кв. 117: Изменя се регулацията на УПИ с
№ I-1510 и II-1508. Образува се нов УПИ с № ХХ-1510.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административния
съд – София област.
Председател:
В. Иванов

4403

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 262
от 22 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Девня, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на
електропровод, преминаващ през ПИ 20482.33.63 и
ПИ 20482.33.58 по КК на землището на гр. Девня.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Девня пред Административния съд – Варна.

4371

Председател:
В. Иванов

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 630
от 25 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ЗИДЗУ Т, док лад от к мета на община
Елин Пелин с вх. № ОА-6457 от 11.01.2013 г. по
преписка вх. № УТ2-20-1570 от 2012 г. от „Еко
Трейд България“  –  ООД, и становище от кмета
на община Елин Пелин с вх. № ОА-6457-(2) от
12.03.2013 г., след становище на ПК „Устройство
на територията, строителство, екология, селско
и горско стопанство“ Общинският съвет  –  гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За площадка за временно съхранение на отпадъци“ на имот № 000537,
местност Асарлъко в землището на с. Лесново с
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ЕКАТТЕ 43445, община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: височина на
сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до
70 %; К инт. – до 1,8; минима лна озеленена
площ – 30 %; 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 за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет  –  гр. Елин
Пелин.

4352

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 631
от 25 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ, доклад от кмета на община Елин Пелин
с вх. № ОА-6652(1) от 8.04.2013 г. по преписка
вх. № УТ2-20-1594 от 2013 г. от Славея Василева
Илчева и след становище от ПК „Устройство на
територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява  ПУП:
а) ПЗ „За п ри ю т за ж и во т н и“ на и мо т
№ 148003, местност Долно ливаде в землището
на с. Столник с ЕК АТТЕ 69448, община Елин
Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 5 м; плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до 0,8;
минимална озеленена площ – 50 %; начин на
застрояване – свободно;
б) ПП за транспортен достъп до имот № 148003
през имот № 000546 в землището на с. Столник,
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.

4353

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 632
от 25 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-6693(1) от 8.04.2013 г. по преписка вх. № УТ2-20-1607
от 2013 г. от ,,МТА – 1“ – ООД, и след становище
на ПК „Устройство на територията, строителство,
екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
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1. Одобрява ПУП – парцеларен план за водопровод от ПИ № 080012 до ПИ № 080055 през
имот № 000558, местност Камико в землището
на с. Елешница с ЕКАТТЕ 34120, 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.

4354

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 656
от 25 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 69
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, доклад от кмета на община
Елин Пелин с вх. № ОА- 6782 от 19.04.2013 г. по
преписка вх. № УТ2-20-1567 от 2012 г. от „Ен енд
Еф фарма“ – ООД, и след станалите разисквания  
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП  –  парцеларен план за
газопровод с трасе, преминаващо през имоти
№ 000178 (канал) и 000282 (полски път) по КВС
на землището на гр.Елин Пелин  за захранване
на УПИ ІV-11 – за СПОД, кв. 3, СПЗ – 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.

4355

Председател:
Г. Костов

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
РЕШЕНИЕ № 56
от 5 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кочериново, одобрява ПУП – парцеларен план за
подземно трасе и сервитути на ел. провод 20 kV от
железен стълб по полски път с пл. № 49360.0.93 през
имоти № 40360.0.284, № 40360.0.285, № 40360.0.293
до „Цех за производство на фурнири и ламели“ в
имот 49360.0.291, землище с. Мурсалево, община
Кочериново, въз основа на учредено право на
преминаване и нотариално заверено съгласие на
собствениците на засегнатите имоти.

4405

Председател:
Р. Янакиев
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ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 431
от 4 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с т. 8 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на част
на квартали 125, 126, 127 и 252 по плана на
гр. Перник, кв. Изток, като:
1. Измества се трасето на улица с ОТ 471-ОТ
472-ОТ 473, при което се изменя регулацията
на УПИ І „За жилищно строителство и микрорайонен търговски център“ в кв. 125.
2. Измества се и се удължава трасето на
улица с ОТ 479-ОТ 47902 по ОТ 479-ОТ 47902-ОТ
47903-ОТ 51902, при което се изменя регулацията
на УПИ І „За гаражи, трафопост и обслужващи
дейности“ в кв. 127.
3. Образува се нов квартал 252 с УПИ І „За
жилищно строителство и общественообслужващи дейности“, УПИ ІІ-6184 „За жилищно строителство“ и УПИ ІІІ-514.6909 „За обслужващи
и стопански дейности“.
4. Изменя се регулацията на УПИ ІІІ „За
търговия и обществено обслужване“ и УПИ
ІV в кв. 126, като от терените на същите се
образуват четири нови, а именно УПИ ІІІ „За
търговия и обществено обслужване“, УПИ ІV
„За жилищно строителство и търговия“, УПИ
V „За алея“ и УПИ VІ „За жилищно строителство и търговия“.

4356

Председател:
Вл. Караилиев

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 106
от 10 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
§ 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 5, ал. 1, чл. 124,
ал. 2, чл. 125, ал. 1, 2, 3, чл. 129, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 14, ал. 1 и 2, чл. 16, ал. 7, чл. 103,
ал. 1, т. 2, ал. 3 и 4, чл. 108, чл. 109, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 115, ал. 1, 2, 3, 4, чл. 128,
ал. 7 ЗУТ, Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредба № 8 от
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ОУП – Пловдив, и предвид
изложените в предложение с вх. № 13XI-140 от
3.04.2013 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява подробен устройствен план–план
за регулация на улици и поземлени имоти за
обекти на публичната собственост с устройствени зони кв. Христо Смирненски ІІІ, район
„Западен“, Пловдив, и схеми водоснабдяване,
кана лизаци я, елек т роснабд яване, телеком уника ц ии, газоснабд ява не, т оп лоснабд ява не,
вертикална планировка, транспортно-комуникационна система, екология, зелена система и
спорт, трансформация на собствеността; пра-
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вила и нормативи за прилагане на ПУП – ПУР
с устройствени зони на кв. Христо Смирненски
III, район „Западен“, Пловдив, при граници:  
На юг – бул. Пещерско шосе с променлив
габарит, без промяна на южната улична регулационна линия, одобрена с плана на ж.к. Кишинев,
и уличната регулация съгласно ПУП – ПРЗ на
кв. Христо Смирненски IV, Пловдив, одобрен
с Решение № 469, взето с протокол № 33 от
16.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив.
На запад: новопроектирана улица в частта
є, преминаваща през ПИ № 513.106, № 513.113,
№ 513.114, без промяна на западната улична регулационна линия, съгласно плана на ПУП – ПРЗ
на кв. Христо Смирненски IV, Пловдив, одобрен
с Решение № 469, взето с протокол № 33 от
16.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив.
На север: ул. Парк „Отдих и култура“ (продължение на бул. 6 септември) с целия габарит
без промяна на северната улична регулационна
линия, одобрена с плана на ПУП – ППРЗ „Спортен комплекс „Отдих и култура“, и ПУП – ПРЗ
на кв. Христо Смирненски IV, Пловдив, одобрен
с Решение № 469, взето с протокол № 33 от
16.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив.
На изток: продължението на ул. Явор с целия
габарит, съобразен с уличната регулация по плана
на ж.к. Кишинев, улица по о.т. 27 до 26 в обхват
до УПИ ХХVII-83 (част от ПИ 513.83 по КК), на
юг до УПИ ХХVI-83, ХХV-83 (част от ПИ 513.83
по КК), УПИ ХХІV-86 (част от ПИ 513.86 по КК),
УПИ ХХІІІ-85 (част от ПИ 513.85 по КК) от кв.
13, улица по о.т. 48, 49, 50 до 39А в обхват до УПИ
I-103 и II-103 (част от ПИ 513.103 по КК) от кв.
21 и УПИ I-103 (част от ПИ 513.103 по КК) и VII104 (част от ПИ 513.141 по КК) от кв. 22 (ПУП за
кв. 13 и част от кв. 21 и 22, одобрен със Заповед
№ ОА-153 от 1995 г., не е предмет на този проект,
по границата, указана в графичната част).
Решението може да бъде обжалвано чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“  на
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
И. Николов
4410

ОБЩИНА РАКИТОВО
РЕШЕНИЕ № 310
от 13 май 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, протокол № 2 от 10.05.2013 г. на
ОбЕСУТ – Община Ракитово, Общинският съвет – гр. Ракитово, реши:
Одобрява израбо т ени я под робен ус т ройствен план – парцеларен план (П У П – ПП)
за „Транспортен достъп до Палеонтологичен
парк, с. Дорково, м. Елен кладенец, землище
на с. Дорково, община Ракитово, в обхват на
имоти от кадастралната карта с № 23008.5.297,
23008 5.296, 23008.5.281, 23008.5.280, 23008.5.213,
23008.5.212, 23008.5.207, 23008.5.203, 23008.5.202,
23008.5.201, 23008.5.76, 23008.5.75, 23008.5.73,
23008.5.68, 23008.4.608, 23008.4.607, 23008.4.606,
23008.4,605, 23008.4.602, 23008.4.576, 23008.4.575,
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23008.4.574, 23008.4.573, 23008.4.572, 23008.4.533,
23008.4.534, 23008.4.535, при граници, посочени
в проекта за ПУП – ПП.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК се разпорежда
предварително изпълнение на решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в
14-дневен срок след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ракитово пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
В. Хаджимосков
4351

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 161
от 25 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № 45 от протокол № 11 от
28.11.2012 г. на ОЕСУТ при Община Сандански
Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за проектно трасе на кабел ниско напрежение за външно
ел. захранване на имот № 042062 в местността
Бангеица, землище на с. Поленица, община Сандански, с обща дължина 168,90 м.
Трасето на електропровода преминава през
поземлен имот № 000191 – път IV клас в землището на с. Поленица, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
4406

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 541
от 25 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите във връзка с Решение
№ 447 от 28.02.2013 г., прот. № 27, Общинският
съвет – гр. Свищов, реши:
1. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обособен
обект, представляващ магазин, състоящ се от
преддверие, зала, санитарен възел и склад, със
застроена площ 115 кв. м, разположен на първия
етаж от двуетажна масивна със стоманобетонова
конструкция сграда, построена 1966 г., заедно с
21,30 % от общите части на сградата и съответното право на строеж от УПИ ХІV, кв. 72, целият
с площ 1550 кв. м, отреден за обществено обслужване по ПУП на с. Драгомирово, актуван
с АОС № 5312 от 28.01.2013 г.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за обекта по т. 1 при следните условия:
а) начална цена на обекта – 12 000 лв. без ДДС;
б) стъпка за наддаване – 300 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга в размер 50 % от началната обявена цена на обекта,
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платена до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден, внесена по IBAN сметка на Община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF
на „Общинска банка“ – А Д, Финансов център – Свищов;
г) достигнатата тръжна цена на обекта не
се облага с ДДС и се заплаща в седемдневен
срок от сключване на договора по IBAN сметка
BG54SOMB91303236682290, BIC код SOMBBGSF
на „Общинска банка“ – А Д, Финансов център – Свищов;
д) плащането на цената се извършва само
в левове, като не се допускат други платежни
средства.
3. Определя дата на провеждане на търга
9.07.2013 г. от 14 ч. в зала № 18 на общината.
4. Утвърж дава тръжната документация и
договора за приватизация на обекта и определя
такса за закупуване 100 лв. без ДДС.
5. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден от Информационния център на Община Свищов срещу квитанция за внесени 100 лв. без ДДС.
6. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 16.07.2013 г. при същите условия, час и място.
7. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
8. Крайният срок за подаване на тръжната
документация е до 17 ч. на предхождащия търга
работен ден в запечатан непрозрачен плик.
9. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
търга, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.

4411

Председател:
Св. Георгиева

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 231
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с изграждането на
улично осветление по алея, свързваща кв. 63 по
регулационния план на гр. Сливо поле с кв. 76
в кв. Сливица Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план на инженерната инфраструктура – ел. кабел за улично
осветление от кв. 63 до кв. 76 по регулацията на
гр. Сливо поле, община Сливо поле, като трасето
преминава през следните имоти: ПИ 332, ПИ 335,
ПИ 337, а сервитутът – и в ПИ 333, по КВС на
гр. Сливо поле, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4323

Председател:
С. Салиев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 232
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването
на вода за поливни нужди за общински УПИ
І-457, кв. 60 по регулационния план на гр. Сливо
поле, Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план на инженерната инфраструктура –  водопровод от ПИ
384 по КВС на гр. Сливо поле до регулацията
на гр. Сливо поле, община Сливо поле, като
трасето преминава през следните имоти: ПИ
332, ПИ 333, ПИ 334, ПИ 335, ПИ 337 по КВС
на гр. Сливо поле, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Салиев
4324
РЕШЕНИЕ № 233
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на гр. Сливо поле
до ПИ 204 по КВС на гр. Сливо поле, община
Сливо поле, като трасето преминава по ПИ
205 –  общински път по КВС на гр. Сливо поле,
община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Салиев
4325
РЕШЕНИЕ № 234
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищните паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на гр. Сливо поле
до ПИ 231 по КВС на гр. Сливо поле, общи-
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на Сливо поле, като трасето преминава през
следните имоти: ПИ 131, ПИ 233, ПИ 225 и
ПИ 097002 по КВС на гр. Сливо поле, община
Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4326

Председател:
С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 235
от 12 април 2013 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на гр. Сливо поле
до ПИ 311 по КВС на гр. Сливо поле, община
Сливо поле, като трасето преминава през следните имоти, представляващи общински пасища
и мери: ПИ 314 и ПИ 312 по КВС на гр. Сливо
поле, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4327

Председател:
С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 236
от 12 април 2013 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отк лонение от рег улаци ята на с. Ря хово до
ПИ 63668.135.009 по КК на с. Ряхово, Община
Сливо поле, като трасето преминава по ПИ
63668.135.008 – полски път по КК на с. Ряхово,
община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4328

Председател:
С. Салиев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 237
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на с. Бабово до ПИ
125 по КВС на с. Бабово, община Сливо поле,
като трасето преминава през следните имоти:
ПИ 133, ПИ 130, ПИ 123, ПИ 126, а сервитутът – и в ПИ 132, ПИ 134 и ПИ 122 по КВС на
с. Бабово, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4329

Председател:
С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 238
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на с. Бръшлен до
ПИ 37 по КВС на с. Бръшлен, община Сливо
поле, като трасето преминава по общински път
с номер 027004 по КВС на с. Бръшлен, община
Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4330

Председател:
С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 239
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на с. Голямо Вра-
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ново до ПИ 49 по КВС на с. Голямо Враново,
община Сливо поле, като трасето преминава
през ПИ 40, който е със статут – полски път по
КВС на с. Голямо Враново, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4331

Председател:
С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 240
от 12 април 2013 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура – водопроводно
отклонение от регулацията на с. Голямо Враново
(магистрален водопровод за с. Малко Враново) до ПИ 238 по КВС на с. Голямо Враново,
община Сливо поле, като трасето преминава
по ПИ 248 – полски път по КВС на с. Голямо
Враново, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4332

Председател:
С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 241
от 12 април 2013 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на с. Малко Враново
до ПИ 86 по КВС на с. Малко Враново, община
Сливо поле, като трасето преминава през ПИ
88 –  полски път по КВС на с. Малко Враново,
община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4333

Председател:
С. Салиев

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9   

РЕШЕНИЕ № 242
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на с. Малко Враново до ПИ 21 по КВС на с. Малко Враново,
община Сливо поле, като трасето преминава
през следните имоти: ПИ 20, ПИ 22, ПИ 25,
ПИ 172, ПИ 39, ПИ 38, ПИ 102, ПИ 101, ПИ 98,
а сервитутът и през ПИ 16 – нива по КВС на
с. Малко Враново, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4334

Председател:
С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 243
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на с. Борисово до
ПИ 100 по КВС на с. Борисово, община Сливо
поле, като трасето преминава по полски път
ПИ 99, а сервитутът – и в ПИ 97, ПИ 102, ПИ
203 и ПИ 104 по КВС на с. Борисово, община
Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4335

Председател:
С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 244
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
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1. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на с. Борисово до
ПИ 327 по КВС на с. Борисово, община Сливо
поле, като трасето преминава през следните
имоти: ПИ 338, ПИ 337, ПИ 343, ПИ 316 и ПИ
328, а сервитутът – и в ПИ 014020, ПИ 014023,
ПИ 014024 и ПИ 014018 по КВС на с. Борисово,
община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4336

Председател:
С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 245
от 12 април 2013 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на с. Стамболово
до ПИ 156 по КВС на с. Стамболово, община Сливо поле, като трасето преминава през
следните имоти: ПИ 47, ПИ 48, ПИ 56, ПИ 57
и ПИ 58 по КВС на с. Стамболово, община
Сливо поле, а сервитутът – и в ПИ 59 по КВС
на с. Стамболово.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4337

Председател:
С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 246
от 12 април 2013 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на с. Кошарна до
ПИ 80 по КВС на с. Кошарна, община Сливо
поле, като трасето преминава през следните
имоти: ПИ 183, ПИ 56, ПИ 32 и ПИ 79 по КВС
на с. Кошарна, община Сливо поле, а сервитутът – и в ПИ 198 по КВС на с. Кошарна.
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2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4338

Председател:
С. Салиев

РЕШЕНИЕ № 247
от 12 април 2013 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с осигуряването на течаща вода за питейно-битови
цели в гробищните паркове съгласно чл. 8,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните
изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява П У П – парцеларен п ла н на
инженерната инфраструктура –  водопроводно
отклонение от регулацията на с. Юделник до ПИ
136 по КВС на с. Юделник, община Сливо поле,
като трасето преминава през ПИ 124 – полски
път по КВС на с. Юделник, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

4339

Председател:
С. Салиев

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ЗАПОВЕД № 8-Z-563
от 16 май 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 1, 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3
ЗУТ и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ
„Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землище на гр. Созопол“, одобрен с Решение № 517 от 7.08.2009 г.
на Общ и нск и я с ъве т – г р. С озопол, и п ри
следните мотиви:
– задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин;
– закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землище на гр. Созопол;
– извършено обявяване по реда на чл. 25 ЗОС;
– изготвена и одобрена с Решение № 447 от
15.03.2013 г. на Общинския съвет – гр. Созопол,
оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на поземлен имот, целият с площ 234 кв. м, с идентификатор 67800.17.40 по КККР на гр. Созопол, с
предназначение на имота – земеделска, попадащ
в поземлен имот с нов идентификатор 67800.17.109
съгласно скица-проект за изменение на КККР за
поземлени имоти с идентификатор 67800.17.90,
67800.17.86, 67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44,
67800.17.40, 67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89,
67800.17.73, 67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47,
67800.17.46, 67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31,
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67800.17.29, 67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9,
67800.16.5, 67800.16.2 по КККР на гр. Созопол,
одобрена със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
2 . По з ем лен и я т и мо т с и ден т ифи к ат о р
67800.17.40 по КК на гр. Созопол (Заповед № РД18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор
на АГКК), с площ 234 кв. м е собственост на
Атанас Апостолов Червенков.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 234 кв. м е определена от лицензиран оценител – Кера Стоева (удостоверение
№ 762, ДВ, бр. 19 от 2005 г.). Същата възлиза
на 2256 лв. и е определена за обезщетение на
собственика на поземлен имот с идентификатор
67800.17.40 по КК на гр. Созопол. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 447 от протокол № 21 от
15.03.2013 г. на Общинския съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „АФ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането
на обезщетението по т. 3 от заповедта на собственика на поземлен имот с идентификатор
67800.17.40 по КК на гр. Созопол с площ 234
кв. м, като прехвърли средствата по банкова
сметка на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол,
IBAN BG 38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собственика на отчуждавания поземлен имот с
идентификатор 67800.17.40 по КК на гр. Созопол ще се извърши по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, в 7-дневен срок
от влизане в сила на заповедта, като Община
Созопол ще представи допълнителен списък на
банката с имената на правоимащите, които не
са обжалвали тази заповед. Ако има съдебно
решение, изплащането започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка
на общината. В този случай банката изплаща
сумата на лицето, което установи правата си
по съдебен ред.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – гр. Бургас.
Конт рола по изпълнението на заповедта
въ з ла гам на К атя С т оя нова – зам.-к мет на
община Созопол.

4407

К мет:
П. Рейзи

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-168
от 18 май 2013 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията, § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и решение № 102 от 17.07.2007 г.,
постановено по адм. дело № 332/2006 г. по описа
на Старозагорския окръжен съд, одобрявам план
на новообразуваните имоти по отношение на
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имот с кадастрален № 115 в кадастрален район
№ 206 в землището на с. Хрищени, община Стара
Загора, като в регистъра на новообразуваните
имоти, неразделна част от плана, имотът да се
запише на Георги Петров Василев на основание
решение № 102 от 17.07.2007 г. на Старозагорския окръжен съд, влязло в сила на 5.08.2007 г.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Стара Загора пред Административния
съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Н. Недялков

4350

ОБЩИНА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 44
от 29 април 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Никола Козлево, реши:
Одобрява ПУП – ПР, план за регулация за
УПИ І – общ., ІІ-114, кв. 19, УПИ ІІІ – общ.
кв. 66, и ок 38-35-36 и ок 37-35 по плана на
с. Вълнари, община Никола Козлево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Никола
Козлево до Административния съд – Шумен.
Председател:
Ф. А лиев

4340

38. – Министърът на икономиката, енерге
тиката и т у ризма на основание пост ъпи ло
заявление за търсене и проучване на подземни
богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за търсене и
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Дълбоката река“, разположена на територията на община Крумовград,
област Кърджали, и община Ивайловград, област
Хасково, със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4536655

9445153

2.

4536590

9447981
9449289

3.

4537103

4.

4536179

9450700

5.

4534379

9449600

6.

4534289

9448424

7.

4533238

9447734

8.

4533242

9447139

9.
4349

4534324

9446986
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15. – Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че на
основание чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 145, ал. 2 във
връзка с чл. 143, ал. 2 и чл. 144, ал. 1, т. 3 – 5 и
чл. 149, ал. 4 ЗУТ е издало Разрешение за строеж № РС-31 от 15.05.2013 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“ за обект: „Път ІІІ-5004 „Обход
на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124,50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – Първи
етап от км 0+000 до км 7+670 – основен ремонт
(рехабилитация) на съществуващото трасе в рамките на териториалния обхват и на техническите
параметри на съществуващия пътен участък“, с
допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Административния съд – Габрово, в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
4374
237. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Перник,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановления № 0652/2011/000235 от 18.05.2013 г. и
№ 0652/2011/000236 от 18.05.2013 г. възлага на
Михаил Димитров Малинов, с адрес: гр. Брезник,
община Брезник, област Перник, ул. Разцвет 9,
следните недвижими имоти: склад, намиращ се
в гр. Брезник, община Брезник, област Перник,
имот № 06286.501.1459, сграда № 6 (от скица на
имота), на 1 етаж, ЗП 77 кв. м, построен 1967 г., с
право на строеж върху имота, за сумата 9003 лв. и
склад, намиращ се в гр.Брезник, община Брезник,
област Перник, поземлен имот № 06286.501.1459,
сграда № 7 (от скицата на имота), на 1 етаж, ЗП
107 кв. м, построен 1967 г., с право на строеж
върху имота, за сумата 10 503 лв., при граници
на целия имот: от изток – път, от запад – имот
пл. № 1232, от север – шосе Перник – Брезник,
от юг – път. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията по местонахождението на имота.
4413
620. – Националната агенция за приходите
Териториална дирекция – Бургас, ИРМ – Сливен,
на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № 0658/2012/000616 от
21.05.2013 г. възлага на Генка Станчева Колева
следния недвижим имот: апартамент с идентификатор 18157.501.1118.1.5, с площ 47,07 кв.
м, в т.ч. 6,25 кв. м общи части, намиращ се в
гр. Гурково, бул. Княз Александър Батенберг
14, вх. А, ет. 2, ап. 5. Самостоятелният обект се
намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 18157.501.1118. Съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
18157.501.1118.1.4, 18157.501.1118.1.6; под обекта:
18157.501.1118.1.2; над обекта: 18157.501.1118.1.8.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
4412
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17. – Висшият съдебен съвет обнародва:
1. На основание чл. 180, ал. 1 ЗСВ обявява
конкурс за първоначално назначаване и заемане на
2 свободни длъжности за „съдия“ във Върховния
касационен съд във връзка с решение на ВСС по
пр. № 11 от 21.03.2013 г., д.т. 5, за обявяване на
свободните длъжности по чл. 178 ЗСВ, от които:
– Наказателна колегия – 1 свободна длъжност;
– Търговска колегия – 1 свободна длъжност.
1.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
1.2. П исмен и я т изп и т да с е п роведе на
10.07.2013 г. от 9 ч. в сградата на Националния
институт по правосъдие, ул. Екзарх Йосиф 14, за
Наказателна колегия и на 11.07.2013 г. от 9 ч., в
сградата на Националния институт по правосъдие, ул. Екзарх Йосиф 14, за Търговска колегия.
1.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
2. На основание чл. 180, ал. 1 ЗСВ обявява
конкурс за първоначално назначаване и заемане на
2 свободни длъжности за „съдия“ във Върховния
административен съд във връзка с решение на
ВСС по пр. № 10 от 14.03.2013 г., д.т. 4.1, за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 ЗСВ.
2.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
2.2. П исмен и я т изп и т да се п роведе на
12.07.2013 г. от 9 ч. в сградата на Националния
институт по правосъдие, ул. Екзарх Йосиф 14.
2.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
3. На основание чл. 180, ал. 1 ЗСВ обявява
конкурс за първоначално назначаване и заемане
на 2 свободни длъжности за „съдия“ в Специализирания наказателен съд във връзка с решение на
ВСС по пр. № 10 от 14.03.2013 г., д.т. 5.1, за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 ЗСВ.
3.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
3.2. П исмен и я т изп и т да с е п роведе на
15.07.2013 г. от 9 ч. в сградата на Националния
институт по правосъдие, ул. Екзарх Йосиф 14.
3.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
4. На основание чл. 180, ал. 1 ЗСВ обявява конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1
свободна длъжност за „прокурор“ във Върховната
касационна прокуратура във връзка с решение на
ВСС по пр. № 10 от 14.03.2013 г., д.т. 6.1, за обявяване на свободните длъжности по чл. 178 ЗСВ.
4.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
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провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
4.2. П исмен и я т изп и т да с е п роведе на
16.07.2013 г. от 9 ч. в сградата на Националния
институт по правосъдие, ул. Екзарх Йосиф 14.
4.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
5. На основание чл. 180, ал. 1 ЗСВ обявява
конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 свободна длъжност за „прокурор“
във Върховната административна прокуратура
във връзка с решение на ВСС по пр. № 10 от
14.03.2013 г., д.т. 7.1, за обявяване на свободните
длъжности по чл. 178 ЗСВ.
5.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
5.2. П исмен и я т изп и т да с е п роведе на
17.07.2013 г. от 9 ч. в сградата на Националния
институт по правосъдие, ул. Екзарх Йосиф 14.
5.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
6. На основание чл. 180, ал. 1 ЗСВ обявява
конкурс за първоначално назначаване и заемане на 3 свободни длъжности за „прокурор“
в Специализираната прокуратура във връзка с
решение на ВСС по пр. № 12 от 28.03.2013 г.,
д.т. 3, за обявяване на свободните длъжности
по чл. 178 ЗСВ.
6.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
6.2. П исмен и я т изп и т да с е п роведе на
18.07.2013 г. от 9 ч. в сградата на Националния
институт по правосъдие, ул. Екзарх Йосиф 14.
6.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
7. На основание чл. 180, ал. 1 и съгласно
чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ обявява конкурс
за първоначално назначаване и заемане на 4
свободни длъжности за „следовател“ в Следствен отдел на Специализираната прокуратура
във връзка с решение на ВСС по пр. № 12 от
28.03.2013 г., д.т. 5, за обявяване на свободните
длъжности по чл. 178 и чл. 191, ал. 1 ЗСВ.
7.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
7.2. П исмен и я т изп и т да с е п роведе на
19.07.2013 г. от 9 ч. в сградата на Националния
институт по правосъдие, ул. Екзарх Йосиф 14.
7.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
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На основание чл. 181, ал. 2 и 3 ЗСВ и чл. 8
от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ кандидатите подават в администрацията
на ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление
за участие в конкурса (по образец), към което
се прилага: подробна автобиография, подписана
от кандидата; нотариално заверено копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; нотариално заверено
копие от удостоверение за придобита юридическа
правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско
удостоверение, издадено в резултат на извършен
медицински преглед, че лицето не страда от
психическо заболяване; нотариално заверено
копие от трудова/служебна и/или осигурителна
книжка; други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
4417
12. – Национа лната х удожествена академия – София, обявява конкурс за професор по
05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (пространство, цвят, дизайн) за нуждите
на катедра „Индустриален дизайн“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки – Учебно-методичен отдел,
тел. 02/988-17-02.
4385
102. – Медицинският университет „Проф. д-р
П. Стоянов“ – Варна, на основание Постановление
№ 357 от 2012 г. на Министерския съвет и заповед
№ Р-109-150 от 17.05.2013 г. преобявява конкурс
за прием на редовни докторанти за учебната
2012/2013 г. по следните научни специалности:
Образователна
Области на висше
и научна степен
Ши- образование, професидоктор
фър онални направления и
редовдокторски програми
задочно
но
1

2

7.

Здравеопазване и спорт

7.1

Медицина

7.2.

Обща хирургия

1

Белодробни болести

1

Педиатрия

1

Психиатрия

1

Медицинска радиологи я и рен т генологи я
(вкл. използване на радиоактивни изотопи)

1

Стоматология
Ортопедична стоматология

3.

3

Социални, стопански и
правни науки

1

4

С Т Р.

104

1
3.2.

3.7.

ДЪРЖАВЕН
2

3

Медицинска психология

1

4

Психология

Администрация и управление
Организация и управление извън сферата
на материалното производство (по отрасли
и подотрасли)

1

Общо:

8

Кандидатите за участие в конкурса подават
следните документи: 1. заявление по образец
до съответния декан; 2. нотариално заверено
ксерокопие от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението; 3. европейски формат на автобио
графия; 4. апликационна форма (по образец);
5. други документи, удостоверяващи интереси
и постижения в съответната научна област; 6.
снимки, паспортен формат – 2 бр.; 7. документ,
удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (45 лв. за изпит по
специалност и 25 лв. за изпит по западен език).
Плащането се извършва по банков път по сметката на МУ – Варна: банка „ДСК“ – ЕАД, BIC:
STSABGSF, IBAN: BG24STSA93003100040700. Кандидатите за докторанти на основание чл. 71 ЗВО
заплащат такса за първата година на обучение
съгласно Постановление № 96 от 2012 г., изм. с
ПМС № 153 от 2012 г. за утвърждаване таксите
за кандидатстване и за обучение в държавните
висши училища за учебната 2012/2013 г. Срокът
за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Адрес за справки и
подаване на документи: Варна 9002, Медицински
университет, ул. Марин Дринов 55, сграда ректорат, ет. ІІІ – отдел „Научна дейност“, тел. 052
677 055/052 677 056, Л. Дикова, М. Николова, от
9 до 12 ч. и от 14 до 15,30 ч.
4311
88. – Европейският колеж по икономика и
управление – Пловдив, обявява конкурс за професор по професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, парично обращение, кредит и
застраховка) със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в Пловдив,
ул. Задруга 18, тел. 0894 455 996.
4398
193. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната
длъжност доцент по професионално направление
3.8. Икономика, нау чна специалност шифър
05.02.05 Финанси, парично обращение, кредит и
застраховка (Данъчна система и контрол) – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в колежа на
адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел.
032/622-522.
4399
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява три конкурса за академични длъжности
по професионално направление 4.3. Биологични
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науки за главни асистенти по: научна специалност
„Екология и опазване на екосистемите“ (02.22.01)
за нуждите на секция „Функционална екология
и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми“ на отдел „Водни екосистеми“ – един; научна
специалност „Зоология“ (01.06.02) за нуждите на
изследователска група „Нематология“, секция
„Разнообразие и екология на безгръбначни животни“ – един; научна специалност „Ботаника“
(01.06.03) за нуждите на изследователска група
„Растително разнообразие и местни ресурси“,
секция „Приложна ботаника“ – един, със срок за
подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към
кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg.
Справки – при научния секретар на ИБЕИ (тел.0884606 -814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg).
Документи – в деловодството на ИБЕИ – база 2,
бул. Цар Освободител 1.
4386
33. – Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи – София, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности
за лица, работещи по трудово правоотношение,
както следва:
1. На основание Заповед рег. № 1027 от
16.05.2013 г. на директора на МИ – МВР, за вакантна длъжност професор в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна
специалност „Белодробни болести“ (03.01.17)
за нуждите на „МБАЛ – ЦКБ“ в София при
МИ – МВР – един.
2. На основание Заповед рег. № 1025 от
16.05.2013 г. на директора на МИ – МВР, за
вакантна длъжност професор в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Микробиология“ (01.06.12)
за нуждите на „МБАЛ – ЦКБ“ в София при
МИ – МВР – един.
3. На основание Заповед рег. № 1029 от
16.05.2013 г. на директора на МИ – МВР, за вакантни длъжности, както следва:
– асистент в област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Неврология“ (03.01.19) за нуждите на Клиниката
по неврология – един;
– асистент в област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Нефрология“ (03.01.15) за нуждите на Клиниката по вътрешни болести, нефрология, диализно
лечение и ревматология – един.
Срокът за подаване на документите е 2 месеца
от деня, следващ обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за участие се подават лично
от кандидатите в сектор „Човешки ресурси“ при
Медицинския институт – МВР, София 1606, бул.
Скобелев 79, всеки работен ден от 8 до 12 ч. и
от 13 до 16,30 ч. За справки – тел.: 982-15-96 и
982-14-60.
4357
222. – Община гр. Батак, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ и писмо с
вх. № 53-00-222 от 28.03.2013 г. от „Национална
електрическа компания“ – ЕАД, П „Трафоелектроинвест“, съобщава на заинтересуваните страни,
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че е изработен окончателен проект ПУП – ПП за
обект: „ВЛ 110 kV“ „Въча“ – ВЕЦ „Цанков камък“.
Трасето на електропровода минава през землища от области Смолян, Пазарджик и Пловдив.
За територията на област Пазарджик, община
Батак, трасето преминава през землището на
с. Фотиново. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
имат право на писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация – Батак,
като проектът за землището от община Батак е на
разположение в сградата на общинската администрация – Батак, отдел „КРСК“, за запознаване.
4408
13. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 1 и 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е издадено разрешение за строеж № 5
от 15.05.2013 г. за строителство на обект „Ограда“ на поземлен имот с № 000011, землище на
гр. Карнобат (публична общинска собственост на
Община Карнобат), отреден за претоварна стация
за отпадъци – Карнобат, на основание чл. 48,
чл. 147, ал. 1, т. 7, чл. 148, ал. 1и 3, чл. 152, ал. 1,
чл. 153, ал. 1 ЗУТ. Разрешението за строеж подлежи на обжалване на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
4341
44. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен
проект за частично изменение на ПУП – план
за регулация и план за застрояване и проект за
изменение на схема за ВиК проводи за територията на кв. 593 и кв. 954 по плана на гр. Велико
Търново и частично закриване на улица с ОК
8030 – 8031 – 8032 – 8033 – 8034 – 8035. Проектът
се намира в сградата на Община Велико Търново
с адрес: Велико Търново, пл. Майка България
2, стая 516. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4304
74. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на газопровод от УПИ
000895, за производствена дейност (ПИ 20482.33.57
по КК на землището на гр. Девня) до УПИ
58,69, за производствена и складова дейност (ПИ
20482.33.69 по КК на землището на гр. Девня),
преминаващ през ПИ 20482.33.57 и ПИ 20482.33.58
по КК на землището на гр. Девня, като част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива
във връзка с изграждане на строеж: „Газопровод
от УПИ 000895, за производствена дейност (ПИ
20482.33.57 по КК на землището на гр. Девня)
до УПИ 58,69, за производствена и складова
дейност (ПИ 20482.33.69 по КК на землището
на гр. Девня)“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общината.
4409
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4. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за П У П – ПП по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за елементите на техническата
инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните територии, за обект:
„Подходен път към ФОС Ново село, връзка с
главен път I-7 и кръстовище“, в землището на
с. Мокрен, община Котел, област Сливен. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4372
27. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод,
започващ от нов стълб на ВЕЛ 20 kV „Бошуля“,
преминаващ през републикански път ІІІ-803 Лесичево – Драгор, означен като ПИ № 001169, и
през ПИ № 000059 – ведомствен път по КВС на
землище Драгор до края на регулацията с. Драгор.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
4342
51. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че e изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: АМ „Струма“, Лот 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800 до км 438+500 и етапна връзка
при км 438+500 (от км 438+500 до км 438+780)
– допълнителни отчуждения за изграждане на
директното трасе, изместване на жп линията
София – Кулата и реконструкции на селскостопански пътища и съоръжения на техническата
инфраструктура, за землищата на с. Марино поле,
с. Генерал Тодоров, с. Марикостиново, с. Ново
Кономлади, с. Чучулигово. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да се запознаят с проекта, изложен за справка в
кметствата на с. Кулата и с. Марикостиново, и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по него до общинската администрация.
4471
393. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект  на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: АМ „Струма“, Лот
4 „Сандански – Кулата“ от км 423 + 800 до км
438 + 500 и етапна връзка при км 438 + 500 (от
км 438 + 500 до км 438 + 780) – допълнителни
отчуждения за изграждане на директно трасе,
изместване на жп линията София – Кулата и
реконструкции на селскостопански пътища и
съоръжения на техническата инфраструктура,
за землищата на с. Ново Делчево, с. Дамяница
и с. Левуново. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
срок от един месец след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с проекта в дирекция „УТИП“
на Община Сандански и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация.
4513
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6. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
подземен водопровод и ел. провод за захранване
на имот № 011035. Дължината на ел. провода е
118 м, започва от табло „ТЕПО“ с кабел 1 kV от
Мр.Н.Н., минава през имоти № 011059, 011037,
011137, 011138, 000007 и достига до имот № 011035
в м. Градините, землище с. Злокучене. Дължината на трасето на водопровода е 128 м, започва
от имот № 011166, минава през имоти № 011137,
011167, 011137, 011138 и 000007 и стига до имот
№ 011035 в м. Градините, землище с. Злокучене.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4343
10 0. – Община Сливо поле на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
издадена Заповед № РД-09-164 от 15.03.2013 г. на
кмета на община Сливо поле е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план на уличната регулация на кв. 122,
и ПУП – план за регулация на кв. 122 по регулационния план на гр. Сливо поле, община
Сливо поле, област Русе. Проектът е изложен за
разглеждане в стая 12 на сградата на Община
Сливо поле, бул. България 26. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4373
9. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 154, ал. 1 и 5 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е издадена Заповед
№ АП-02-17-216 от 20.05.2013 г., с която е вписана забележка към издаденото Разрешение за
строеж № 24 от 14.12.2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.)
за обект: „Кабелна линия 20 kV, кабелни линии
НН и БКТП“, подобекти: „БКТП „Стената“; „Кабелна линия средно напрежение 20 kV от БКТП
„Гранд Манастира“ до БКТП „Стената“; кабелни
линии НН – за присъединяване на „Ски гардероб
с магазин и къща за отдих“ в УПИ І-10011, ПИ
67653.10.19 – за присъединяване на „Магазин и
бърза закуска“ в УПИ ІІ-10003, ПИ 67653.11.16,
и „Ски гардероб и снекбар“ в УПИ ІІ-10003, ПИ
67653.11.15 – за присъединяване на „Снекбар“ в
УПИ Х-110025, ПИ 67653.11.25 – за присъединяване на „База за отдих и ски гардероб“ в ПИ
80371.234.23 и „База за отдих“ в ПИ 80371.234.22;
„БКТП в УПИ І-110001 – за хижа „Студенец“,
ПИ 67653.11.1, к.я. Студенец, к.к. Пампорово,
община Смолян, и „Кабелни линии по утвърдено
трасе в к.я. Студенец, к.к. Пампорово, община
Смолян и община Чепеларе“, на база допълнително одобрени нови проекти за несъществена
промяна по време на строителството във връзка
с констатирани обстоятелства, възпрепятстващи
изпълнението на одобрения проект. Заповедта е
неразделна част от Разрешение за строеж № 24 от
14.12.2012 г., издадено от областния управител на
област Смолян. Новоодобрените проекти и Заповед № АП-03-17-216 от 20.05.2013 г. могат да бъдат
разгледани от заинтересованите лица в деловод-
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ството на областната администрация – Смолян,
и обжалвани пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването им.
4358
63. – Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план на елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизирани територии за
обект: „Въздушен кабел за ПИ 050023, местността
Стопански двор, землище с. Новград, община
Ценово, област Русе, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти № 050041, № 050024,
№ 050042, улица, землище с. Новград. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 304, ет. 3, в сградата на общинската администрация, с. Ценово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, с. Ценово.
4344

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от СНЦ „Синдикална федерация на служителите в МВР“, с която се оспорва
Инструкцията за организацията и технологията
на използване на психологическите методи за
превенция и противодействие на корупцията в
МВР, по което е образувано адм.д. № 6268/2013 г.
по описа на Върховния административен съд.
4369
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на „Перун – ККБ“ – ЕООД,
със седалище и адес на управление Благоевград,
ул. Д-р Христо Татарчев 22, представлявано от
управителя Кирил Георгиев Кирилов, против Заповед № 451 от 23.04.2013 г. на кмета на община
Благоевград, с която на основание чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1, чл. 60, чл. 109, ал. 2, чл. 124, ал. 3,
чл. 128, ал. 7 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – ПЗ
(план за застрояване) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.84.17, м.
Бачиново, по кадастралната карта на Благоевград,
с която се предвижда предназначение на имот с
идентификатор 04279.84.17 за жилищно строителство с ниско свободно застрояване, е образувано
адм. д. № 400/2013 г., насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 8.07.2013 г. в 10 ч.
в зала 001. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
пред съда в едномесечен срок от обявяване на
оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което трябва да съдържа: а)
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
б) трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
в) фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; г) номер на делото; д) акта, който се ос-
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порва, и органа, който го е издал; е) изявление,
че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; з)
подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
4313
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК обявява, че е постъпила
жалба от „Булфам“ – ЕООД, с ЕИК 130025576, със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Голо бърдо 6А, представлявано
от управителя Борис Христов Минков, против
Заповед № 8-Z-200 от 18.02.2013 г. на кмета на
Община Созопол във връзка с изработването
на технически проекти за строителство, свързани с осъществяването на предвижданията на
ПУП – парцелирани планове, извършване на
проучвания за подземни мрежи и съоръжения с
цел подобряване на техническата инфраструктура
и изпълнение ангажименти по ОПОС в рамките
на проект „Интегриран проект за водния цикъл
на Созопол – II етап, подобект Канално-помпена
станция, къмпинг „Черноморец“, и крайбрежния
колектор, попадащи в територията на местност
Аклади, землището на гр. Черноморец, и на ПИ
81178.5.112; 81178.5.118; 81178.5.119; 81178.5.121;
81178.5.149; 81178.5.148; 81178.5.147; 81178.5.150;
81178.5.360; 81178.5.127; 81178.5.128; 81178.5.359;
81178.5.111. По оспорването е образувано адм.д.
№ 1048/2013 г. по описа на Административния
съд – Бургас.
4391
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 1377/2013 г. по оспорване,
предявено от Стоян Димов Илиев против Решение № 799-5 по протокол № 14 от 19.12.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на улици и поземлени имоти за
обекти – публична собственост, на СО Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата без кв.
№ 20, 21 и 26, в т. ч. и схеми: схема за електронни
и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и
канализация, схема за газоснабдяване, сборна
схема на техническата инфраструктура, схема
за вертикално планиране и транспортно-комуникационна схема в частта на ПИ № 2700. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
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ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Стоян Димов Илиев.
4314
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава, че
по оспорване, предявено от Цветелина Петрова
Иванова, е образувано адм.д. № 1343/2013 г. по
обжалване на Решение № 799-5 от 19.12.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване
на ПУП – ПУР на с.о. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, Варна, в частта за имот
№ 1668, кв. 133, между осови точки 871-872. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
4315
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 1363/2013 г. по оспорване,
предявено от Станислав Тодоров Кафеджиев срещу
Решение № 798-5 от 19.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на СО Виница-север (ДВ, бр. 9 от 2013 г.) досежно
ПИ 239, кв. 53. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране като
ответник в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
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на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Станислав Тодоров Кафеджиев.
4392
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 1372/2013 г. по оспорване,
предявено от Георги Панайотов Стилиянов и
Софка Благоева Стилиянова срещу Решение
№ 799-5 от 19.12.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на СО Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата (ДВ,
бр. 9 от 2013 г.) досежно ПИ с идентификатор
10135.2565.12. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление за конституиране като
ответник в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Георги Панайотов Стилиянов и Софка Благоева
Стилиянова.
4393
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 4386/2012 г. по оспорване,
предявено от Иван Неделчев Иванов, срещу Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на СО Ваялар, СО Траката и СО Горна Трака
(ДВ, бр. 71 от 2012 г.), досежно ПИ № 269, кв. 222.
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответник в
едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
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като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Иван
Неделчев Иванов.
4394
Административният съд – Пловдив, ІV състав, на основание чл. 137, ал. 4 АПК призовава
Екатерина Георгиева Цолова с последен известен
адрес София, район 13, Надежда, сега с неизвестен
по делото адрес, да се яви в съда на 17.09.2013 г.
в 9 ч. като ответница по адм. д. № 760/2011 г.,
заведено от Атанаска Атанасова Цветкова против
Заповед № 24 от 12.І.2011 г. на кмета на община
„Родопи“ – Пловдив, за одобряване на ПУП – ПРЗ
на имот № 002556, местност Друма, от КВС на с.
Бойково. В противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК във връзка
с чл. 144 АПК.
4395
Софийският градски съд, I гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 4060/2013 г.
по иск с правно основание чл. 79 ЗЗД във връзка с чл. 4 от Закона за потребителския кредит
(ЗПК) (отм.), заведен от „Транскарт Файненшъл
Сървисис“ – ЕАД, срещу Елена Генадиевна Ершова с последен известен адрес област София,
с. Бистрица, ул. Капина 6, която като ответница
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор на
исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
4303
Софийският градски съд, гр. отделение, АО,
III-в състав, призовава Николина Младенова
Младенова с последен адрес Столична община,
София, ж.к. Дружба, бл. 162, вх. Г, ет. 2, ап. 32,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
16.10.2013 г. в 14,30 ч. като въззиваема страна
по гр.д. (В) № 12148/2012 г., заведено от Стоянка С. Мънева, Веселин С. Кръстев, Димитър Д.
Кръстев, Лилянка З. Илкова, Любен З. Кръстев,
Иван С. Иванов, Йорданка С. Иванова, Михаил
Г. Кръстев, Евгения Г. Кръстева-Василева, Георги
Ц. Кръстев, Румен Г. Кръстев, Рангел Ц. Кръстев,
Владимир С. Рангелов, Елка С. Рангелова, Анелия
К. Димитрова, Юри К. Димитров. Въззиваемата
страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
4416
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
Х Х Х VI състав, уведомява Кемал Хайдарпашич, роден на 1.04.1977 г. в Биело поле – Черна
гора – ответник по гр.д. № 2930/2013 г. по описа
на БРС, с неизвестен постоянен и настоящ адрес
на пребиваване в Република България, че срещу
него е заведено дело с правно основание чл. 49
СК от Фатме Али Хайдарпашич с адрес: област
Бургас, община Поморие, с. Дъбник, с указания
в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ ответникът да
се яви в канцеларията на съда за получаване на
исковата молба и приложенията за отговор по
чл. 131 ГПК ведно с разпореждане от 17.05.2013 г.,
като в противен случай ще бъде приложена процедурата по чл. 48, ал. 1 ГПК.
4396
Варненският районен съд, ХХ ХV състав,
призовава Рашко Георгиев Рашков, вписан като
собственик на имот № 744, КР 5401 по ПНИ
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на местност Боровец-север, землище Галата,
община Варна, с неизвестни единен граждански
номер и адрес, да се яви в съда на 25.06.2013 г.
в 13,30 ч. като заинтересована страна по гр. д.
№ 17279/2012 г. по описа на Варненския районен
съд, ХХХV състав, заведено от Божанка Матеева
Николова, по иск с правно основание § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ. Призованият да посочи съдебен адрес
в страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4415
Районният съд – Дулово, уведомява Шукрия
Мустафова Муталибова, с неизвестен адрес, че
срещу нея е заведено гр.д. № 194/2013 г. по описа
на Районния съд – Дулово, от Бюлент Абдула
Мехмед по чл. 69, ал. 1 ЗН във връзка с чл. 34
ЗС и чл. 341 ГПК – делба, и че в деловодството
на съда, на адрес гр. Дулово, ул. Васил Левски
12, се намират исковата молба и приложенията,
които може да получи в двуседмичен срок от
обнародването на уведомлението в „Държавен
вестник“. При неявяване на Шукрия Мустафова
Муталибова или упълномощено от нея лице в
указания двуседмичен срок съдът ще є назначи
особен представител.
4397
Районният съд – Карнобат, гр. колегия, призовава Изабел-Мария Айреш Гомеш с последен
адрес област Бургас, община Карнобат, с. Кликач, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 27.09.2013 г. в 10 ч. като ответница по гр. д.
№ 122/2013 г., заведено от Христо Б. Качаров.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4312
Тутраканският районен съд призовава Фазлие Мустафова Исуфова, родена на 16.07.1937 г.,
живееща в Република Турция, да се яви в съда
като ответница в двуседмичен срок считано от
обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка
с предявения от Азиме Мустафа Акиф, Айнур
Алиосман Мустафа и Нуридин Мехмед Мустафа
иск за делба по гр.д. № 74/2013 г., както и да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК,
като съдът ще є назначи особен представител.
4428
Шуменският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано
гр.д. № 295/2013 г. по мотивирано искане на Комисията за установяване на незаконно придобито
имущество срещу Даниел Маринов Димитров с
постоянен адрес: Шумен, ул. Селиолу 21, ет. 2,
ап. 5, и настоящ адрес Варна, ж.к. Чайка 4, вх. В,
ет. 6, ап. 69; Марин Димитров Цанев с постоянен адрес Шумен, ул. Тетово 18, и Стефанка
Николова Цанева с постоянен адрес Шумен, ул.
Тетово 18, с което на основание чл. 28, ал. 1 във
връзка с § 5 ПЗР ЗОПДНПИ и Решение № 129
от 10.05.2013 г. на КОНПИ е предявено искане да
бъде постановено решение за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 95 496,94 лв.:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9   

От Марин Димитров Цанев и Стефанка Николова
Цанева на основание чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.):
Недвижим имот, намиращ се в масивна четириетажна жилищна сграда с гаражи, представляваща сграда с идентификатор № 83510.671.211.1,
построена върху поземлен имот с идентификатор
№ 83510.671.211 с площ 753 кв. м, при съседи:
№ 83510.671.210, № 83510.671.219, № 83510.671.212,
№ 83510.671.198, по кадастралната карта на гр.
Шумен, с административен адрес на сградата
Шумен, ул. Селиолу 21, а именно: апартамент
№ 5 със застроена площ 74,95 кв. м, разположен
на втори жилищен етаж, състоящ се от дневна с
кухня-трапезария, две стаи, коридор, санитарен
възел и две тераси, при граници: от изток – двор, от
запад – стълбищна клетка с коридор, от север – ул.
Селиолу, от юг – апартамент № 6 и коридор,
отгоре – апартамент № 9, отдолу – апартамент
№ 1, заедно с избено помещение № 6, разположено в сутеренен етаж, с площ 11,22 кв. м, при
граници: от изток – изба № 16, от запад – общ
коридор, от север – общ коридор, от юг – изба
№ 7, отгоре – гаражи, отдолу – земя, заедно с
0,05797 ид. ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж на сградата, на които съответстват 14,90 кв. м, а съгласно схема, издадена от
АГКК – СГКК – Шумен – самостоятелен обект
с идентификатор № 83510.671.211.1.5, при съседи:
на същия етаж: 83510.671.211.1.6, под обекта:
83510.671.211.1.1, и над обекта: 83510.671.211.1.9,
заедно с гараж № 1, разположен на първи етаж,
с площ 15,27 кв. м, при граници: от изток – гараж № 2, от запад – съществуваща сграда, от
север – улица, от юг – гараж № 11, отгоре – първи
жилищен етаж, и отдолу – сутерен – изби, заедно
с 0,00863 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на сградата, на които
съответстват 2,22 кв. м, а съгласно схема, издадена
от АГКК – СГКК – Шумен – самостоятелен обект
с идентификатор № 83510.671.211.1.18, при съседи:
на същия етаж: 83510.671.211.1.29, 83510.671.211.1.28,
83510.671.211.1.19, под обекта: няма, над обекта:
83510.671.211.1.4, както и 0,86250% идеални части
от правото на собственост върху дворното място,
собственост на Марин Димитров Цанев и Стефанка Николова Цанева, с пазарна стойност на
имота към настоящия момент 56 737 лв.
От Даниел Маринов Димитров на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
Лек автомобил, марка „ВАЗ“, модел „2101“ с рег.
№ Ш4983А, рама № 918884, двигател № 969159, дата
на първа регистрация 20.02.1974 г., собственост на
Даниел Маринов Димитров, с пазарна стойност
към настоящия момент 400 лв.; лек автомобил,
марка „Фолксваген“, модел „Голф Комби“ с рег.
№ Н2366АК, рама № W V WZZZ1HZRW525576,
двигател № ABS870580, дата на първа регистрация 7.03.1995 г., собственост на Даниел Маринов
Димитров, с пазарна стойност към настоящия
момент 2200 лв.; 50 дружествени дяла, всеки от
които на стойност 100 лв., представляващи капиталово участие в „Д. М. Агроклас“ – ЕООД,
ЕИК 200482068, регистрирано в търговския регистър на 19.11.2008 г., със седалище и адрес на
управление: Шумен, ул. Селиолу 21, ет. 2, ап. 5;
наличността по банкова сметка в левове № BG87
BPBI 7946 1083 0461 01 в „Юробанк И Еф Джи
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България“ – АД, открита на 20.03.2009 г., с титуляр Даниел Маринов Димитров; наличността
по банкова сметка в USD № BG93 BPBI 7946 4183
0461 01 в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД,
открита на 16.06.1996 г., с титуляр Даниел Маринов
Димитров; наличността по депозитна сметка в
левове № BG87 UBBS 8002 4059 6064 14 в Банка
„ОББ“ – АД, открита на 3.06.2005 г., с титуляр Даниел Маринов Димитров; наличността по банкова
сметка в евро № BG71 UBBS 8002 4421 2580 10 в
Банка „ОББ“ – АД, открита на 6.08.2007 г., с титуляр Даниел Маринов Димитров; наличността по
банкова сметка в левове № BG36 CECB 9790 40B2
4618 00 в „ЦКБ“ – АД, открита на 27.11.2009 г., с
титуляр Даниел Маринов Димитров; наличността
по банкова сметка в левове № BG94 RZBB 9155
4014 5394 17 в „Райфайзен Банк“ – ЕАД, открита
на 21.09.2007 г., с титуляр Даниел Маринов Димитров; наличността по банкова сметка в левове
№ BG80 RZBB 9155 1014 5394 80 в „Райфайзен
Банк“ – ЕАД, открита на 21.09.2007 г., с титуляр
Даниел Маринов Димитр ов; наличността по
кредитна сметка № BG33 BUIN 7014 1030 5980
10 в „Алианц Банк България“ – АД, открита на
24.07.2007 г., с титуляр Даниел Маринов Димитров.
Общо сумата по сметките е в размер 419,94 лв.
От Даниел Маринов Димитров на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
сумата 2500 лв., представляваща левовата
равностойност на полученото от проверяваното
лице от продажбата на дружествените дялове на
„Д. М. Груп“ – ООД;
сумата 13 840 лв., представляваща левовата
равностойност на полученото от проверяваното
лице от продажбата на недвижим имот: УПИ
№ VІІ-323 в кв. 44 по плана на гр. Смядово, област
Шумен, с площ 1730 кв. м, заедно с построените в
този имот жилищна сграда и стопански постройки;
сумата 10 000 лв., представляваща левовата
равностойност на полученото от проверяваното
лице от продажбата на товарен автомобил, марка
„ГАЗ“, модел „53“ с рег. № Н 4613 ТА;
сумата 4400 лв., представляваща левовата
равностойност на полученото от проверяваното
лице от продажбата на лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „525 ТДС“, с рег. № Н 2885 АК.
Съдът у казва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаните суми по реда на чл. 29 ЗОПДИППД
(отм.) най-късно на първото заседание по делото,
насрочено за 3.10.2013 г. от 14 ч.
4376
Врачанският окръжен съд на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 630 ТЗ с решение
№ 39 от 5.04.2013 г. по т.д. № 10/2013 г. обявява
неплатежоспособността на сдружение „Асоциация Враца – 2007“ (л), БУЛСТАТ 106589745,
със седалище и адрес на управление Враца,
ул. Кокиче 14, представлявано от ликвидатора Пламен Георгиев Георгиев, с начална дата
21.03.2012 г.; открива производство по несъстоятелност за сдружение „Асоциация Враца – 2007“ (л),
БУЛСТАТ 106589745, със седалище и адрес на
управление Враца, ул. Кокиче 14, представлявано
от ликвидатора Пламен Георгиев Георгиев; обявява в несъстоятелност сдружение „Асоциация
Враца – 2007“ (л), БУЛСТАТ 106589745, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Кокиче 14,
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представлявано от ликвидатора Пламен Георгиев
Георгиев, и прекратява дейността му; прекратява производството по ликвидация на сдружение
„Асоциация Враца – 2007“ (л), БУЛСТАТ 106589745,
със седалище и адрес на управление Враца, ул.
Кокиче 14, представлявано от ликвидатора Пламен
Георгиев Георгиев; постановява обща възбрана и
запор върху имуществото на сдружение „Асоциация Враца – 2007“ (л), БУЛСТАТ 106589745, със
седалище и адрес на управление Враца, ул. Кокиче 14, представлявано от ликвидатора Пламен
Георгиев Георгиев; прекратява правомощията на
органите на сдружение „Асоциация Враца – 2007“
(л), БУЛСТАТ 106589745, със седалище и адрес
на управление Враца, ул. Кокиче 14, представлявано от ликвидатора Пламен Георгиев Георгиев;
лишава сдружение „Асоциация Враца – 2007“ (л),
БУЛСТАТ 106589745, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Кокиче 14, представлявано от
ликвидатора Пламен Георгиев Георгиев, от правото
да управлява и да се разпорежда с имуществото,
включено в масата на несъстоятелността; задължава длъжника във фирмата си да прави добавка
„в несъстоятелност“; спира производството по т.д.
№ 10/2013 г. по описа на Врачанския окръжен
съд, търговско отделение; указва на длъжника и
неговите кредитори, че спряното производство по
несъстоятелност може да бъде възобновено в срок
от една година от вписването на решението по
молба на длъжника или на кредитор, ако те удостоверят, че е налице достатъчно имущество или
ако депозират необходимата сума за предплащане
на началните разноски по чл. 629б ТЗ в размер
4000 лв.; указва на длъжника и неговите кредитори, че ако в срока по чл. 632, ал. 2 ТЗ не бъде
поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност, производството ще бъде
прекратено и ще бъде постановено заличаване на
длъжника от регистъра за ЮЛНЦ; осъжда сдружение „Асоциация Враца – 2007“ (л), БУЛСТАТ
106589745, със седалище и адрес на управление
Враца, ул. Кокиче 14, представлявано от ликвидатора Пламен Георгиев Георгиев, да заплати по
сметка на ВрОС сумата 250 лв. – държавна такса,
която да се събере след осребряване имуществото
на длъжника по реда на ТЗ; осъжда сдружение
„Асоциация Враца – 2007“ (л), БУЛСТАТ 106589745,
със седалище и адрес на управление Враца, ул.
Кокиче 14, представлявано от ликвидатора Пламен
Георгиев Георгиев, да заплати на Националната
агенция за приходите, представлявана от зам.-изпълнителния директор Димана Митева, сумата 850
лв. за разноски в настоящото производство – 450
лв. разноски по делото и 400 лв. юрисконсултско
възнаграждение, от масата на несъстоятелността, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК във връзка
с чл. 620 ТЗ; решението подлежи на незабавно
изпълнение и действа по отношение на всички;
решението може да се обжалва пред Софийския
апелативен съд в 7-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
4121

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
22. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Агенция за осиновяване Колект“ на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
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8.07.2013 г. в 11 ч. в седалището на сдружението
в София, ул. Г. С. Раковски 193, вх. Б, ап. 12,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на сдружение с нестопанска
цел „Агенция Колект“ – проект за решение: ОС
приема предложението за прекратяване на сдружението; 2. вземане на решение за назначаване
на ликвидатор на сдружение с нестопанска цел
„Агенция Колект“ – проект за решение: ОС приема направеното предложение за назначаване на
ликвидатор на сдружението; 3. разни – проект за
решение: ОС приема предложените проекторешения по тази точка. Поканват се всички членове
да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощени представители. Писмените
материали за събранието могат да се получат на
адреса на управление на сдружението – София,
ул. Г. С. Раковски 193, вх. Б, ап. 12, от датата
на обявяване на поканата за свикване на общо
събрание в „Държавен вестник“. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от
устава събранието ще се проведе на 8.07.2013 г.
в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
4359
5. – Управителният съвет на Националната
асоциация за пренатално възпитание на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава свиква
общо събрание на 17.07.2013 г. в 10 ч. в София, ул.
Гургулят 5, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за промяна в устава на асоциацията; подготовка на необходимите документи; 2.
решаване на организационни въпроси.
4366
3. – Управителният съвет на Българската
кърлинг федерация – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани на общо събрание на организацията на 23.07.2013 г. в 11 ч. в София на адреса на
сдружението – София, бул. Васил Левски 75, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
приемане на промени в устава на сдружението с
оглед повишаване на административния капацитет на организацията; 2. вземане на решение за
освобождаване на член на управителния съвет и
избиране на нов управителен съвет; 3. приемане
на нови членове. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете в офиса на сдружението. Регистрацията започва в 10,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
4390
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Камара на дизайнерите в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 25.07.2013 г. в 18,30 ч. на адрес 1504 София, ул.
Шипка 6, Съюз на българските художници, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. избор на
председател/водещ на общото събрание; 2. прием
на правилник за дейността на камарата; 3. прием
на членски внос и встъпителна такса; 4. разни.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, са предоставени на разположение на членовете на адреса на управление
на сдружението.
4437
35. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските
училища в чужбина“, София, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 26.07.2013 г. в 14 ч. на адрес: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, нова
конферентна зала (северно крило, втори етаж),
бул. Цар Освободител 15, 1504 София, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя за извършената
дейност; 2. финансов отчет; 3. избор на членове
на управителния съвет; 4. утвърждаване на нови
членове на асоциацията; 5. разни. Поканват се
всички членове на асоциацията да присъстват
лично или чрез  упълномощени лица. Регистрацията започва в 13 ч. Материалите за провеждане
на общото събрание ще бъдат на разположение
на членовете в офиса на асоциацията в София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, стая 309, от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
4306
1. – Управителният съвет на сдружение „Феникс Идея Център“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.07.2013 г. в
19 ч. на адрес: Калофер, ул. Никола Деличев 36,
при следния дневен ред: 1. приемане на промени
в устава; 2. промени в управителния съвет; избор
на управител; 3. промяна на седалището и адреса
на управление; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
4305
5. – Управителният съвет на сдружение „Общество път на Мъдростта“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.07.2013 г. в
10 ч. в София, читалище „Райко Алексиев“, бул.
Скобелев 58, стая 5, при следния дневен ред: 1. отчетни доклади на управителния съвет за дейността
на сдружение „Общество път на Мъдростта“ за
периода 2012/2013 г.; 2. отчет на организационния
секретар – финансов отчет; 3. отчет за дейността
на дома на Мъдростта; 4. доклад на председателя
на съвета по целостта и ценностите; 5. обсъждане
и приемане на отчетните доклади; 6. обсъждане
и приемане на предложение за промени в устава
на сдружението; 7. други.
4360
12. – Управителният съвет на Хандбален
клуб „Бургас – 93“ – Бургас, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 14.07.2013 г. в 10 ч. в Спортна зала
„Младост“ – Бургас, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на сдружението за изминалата календарна година; 2. разглеждане на
предложение за вливане на ХК „Бургас – 93“ в
ХК „Фрегата Бургас“; 3. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете в
офиса на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4375
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Рилци“, Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 26.07.2013 г. в 18 ч. в
читалище „Пробуда – 1939 г.“, Добрич, кв. Рилци,
община Добрич, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на клуба от регистрацията
до настоящия момент; 2. освобож даване на
членове на управителния съвет; 3. избор на нов
управителен и контролен съвет; 4. приемане на
промени в устава на сдружението; 5. разни. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието  ще се проведе същия ден в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
4368
61. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Футболен клуб „Лъки – 2004“ – гр.
Лъки, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1, т. 1 от устава свиква
редовно годишно общо отчетно събрание на
24.07.2013 г. в 17,30 ч. в гр. Лъки, ул. Възраждане
18, ет. 3 – заседателна зала на Община Лъки,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на управителния съвет за периода
от 25.07.2012 г. до 23.07.2013 г.; 2. одобряване
на извършените разходи за дейността на СФК
„Лъки – 2004“ за същия период от време; 3. освобождаване на членове на сдружението или на
управителния съвет; 4. приемане на нови членове
на сдружението или на управителния съвет; 5.
приемане на бюджет на ФК „Лъки – 2004“ за
състезателната 2013 – 2014 г.; 6. разни (въпроси
и питания), свързани с дейността на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 7 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
4316
4. – Управителният съвет на Настоятелство
при ЦДГ „Пчелица“ – Лясковец, на основание
чл. 26, а л. 1 ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо
събрание на членовете на настоятелството на
17.07.2013 г. в 18 ч. в гр. Лясковец, ул. Бузлуджа 18,
при дневен ред – приемане на промени в устава
на сдружението. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в събранието. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината плюс един от всички
членове. Ако не се явят нужното число членове,
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
за един час по-късно при същия дневен ред и се
счита за законно колкото и членове да се явят.
4449
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Мотоциклетен спортен клуб Рейсинг Тим“,
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.07.2013 г. в 11 ч. в Плевен,
ул. Гривишко шосе 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за 2012 г.; 2. избор
на председател на УС; 3. избор на УС. При недостатъчен кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието ще се проведе същия ден на същото
място при обявения дневен ред в 12 ч.
4317
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Разум“ – Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава свиква събрание на
членовете на сдружението на 30.07.2013 г. в 17,30 ч.
в Пловдив, ул. Княз Церетелев 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. промени в устава на сдружението; 3. промени
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в управителния съвет на сдружението; 4. избор
на членове на контролния съвет; 5. разни. В случай че в посочения ден и час не е регистриран
необходимият кворум за провеждане на законно
събрание, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага и ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред независимо от регистрираните за участие в
събранието членове на настоятелството.
4389
6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Миньор – Раднево“,
Раднево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.07.2013 г. в 17 ч. в Конферентната
зала на стадиона, Раднево, ул. Васил Левски 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за постигнатите
резултати на играните квалификации за влизане
в „В“ група на мъжкия отбор и визия за развитието на клуба; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4414
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Справедливост“ – гр. Рила,
област Кюстендил, на основание чл. 26, ал. 1, 2
и 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо отчетно събрание на членовете на сдружението на
8.08.2013 г. в 13 ч. в гр. Рила, област Кюстендил,
ул. Свети Георги 19, при следния дневен ред: 1.
приемане на дневния ред на събранието; 2. избор
и представяне на председателя на събранието;
3. доклад за дейността на УС на сдружението
за периода от 2007 г. до 2012 г.; 4. промяна в
състава на УС на сдружението; 5. приемане на
нови членове в сдружението; 6. разни. Поканват
се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на редовно
годишно общо отчетно събрание. Юридическите
лица, членове на сдружението, участват в общото
събрание чрез законните си представители или
чрез писмено упълномощени за това лица. При
липса на кворум на основание чл. 29, ал. 1 от
устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно колкото и
членове да се явят.
4388
15. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 1.08.2013 г. в 15 ч. в залата на управлението, намиращо се в Сливен, ул. Великокняжевска 11, общо събрание на сдружението при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
през 2012 г. и финансови разходи; 2. избор на нов
председател и УС на ЛРС – Сливен; 3. проект
за бюджет за новата 2013 г.; 4. основни насоки
за дейността през 2013 г.; 5. разглеждане жалби
от членовете на ЛРС срещу решения на УС; 6.
доклад на контролно-ревизионния съвет; 7. разни.
4367
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