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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 145
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За
конът за допълнение на Закона за ветеринарно
мед ицинската дейност, приет от ХLIІ Народно
събрание на 11 юли 2013 г.
Издаден в София на 19 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за ветеринарноме
дицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.;
изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84
от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35,
74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г.,
бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г.
и бр. 7 и 15 от 2013 г.)
§ 1. В § 191 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допъл
нение на Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм., бр. 15
от 2013 г.) се създава ал. 3:
„(3) До влизане в сила на наредбата по
чл. 410в за издаване на сертификат за регист
рация на инвитро диагностични ветеринарно
медицински средства, които са лицензирани
за употреба като ВМП, но чийто срок на
лиценза е изтекъл след 28 януари 2013 г., се
признават данните, опаковката, листовката
за употреба, производството и изпитванията,
при които е бил издаден лицензът за употреба,
ако количественият и качественият състав на
инвитро диагностичното ветеринарномеди
цинско средство не е променен.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обна
родването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 11 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мая Манолова
5629

УКАЗ № 154
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията, приет от ХLIІ
Народно събрание на 18 юли 2013 г.
Издаден в София на 24 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ус
тройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от
2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от
2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65
от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105
от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82,
106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г.,
бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17,
19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87
от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29,
32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15,
24, 27 и 28 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „Министърът на регионалното развитие“ и
се създава изречение второ: „Министърът на
инвестиционното проектиране осъществява
методическо ръководство и контрол върху
дейността на участниците в инвестиционния
процес, както и на дейностите по разрешаване
на строителството, приемане и въвеждане в
експлоатация на готовите строежи.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на регионалното разви
тие назначава Национален експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика и организира неговата работа. Ми
нистърът на инвестиционното проектиране
назначава Национален експертен съвет по
инвестиционно проектиране и организира
неговата работа.“
3. В ал. 3 думите „Министърът на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „Министърът на регионалното развитие“.
§ 2. В чл. 5, ал. 7 думите „Министърът на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министърът на регионалното
развитие, министърът на инвестиционното
проектиране“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „регионална полити
ка“ се добавя „Националният експертен съвет
по инвестиционно проектиране“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Националният експертен съвет по
инвестиционно проектиране:
1. извършва експертиза на инвестиционните
проекти, чието съгласуване и одобряване е
от компетентността на министъра на инвес
тиционното проектиране;
2. приема инвестиционни проекти и про
екти за общи устройствени планове на об
щините, внесени за разглеждане по реда на
чл. 127, ал. 5;
3. изпълнява и други дейности, възложени
му от министъра на инвестиционното про
ектиране.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на регио
налното развитие и благоустройството издава“
се заменят с „Министърът на регионалното
развитие и министърът на инвестиционното
проектиране издават“.
2. В ал. 3 думите „министъра на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие“.
§ 5. В чл. 56, ал. 6 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
министъра на вътрешните работи и минис
търа на физическото възпитание и спорта“ се
заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране, министъра на регионалното
развитие, министъра на вътрешните работи
и министъра на младежта и спорта“.
§ 6. В чл. 62, ал. 11 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране, министъра на регионалното
развитие“.
§ 7. В чл. 70, ал. 4 думите „Министърът на
регионалното развитие и благоустройството
издава“ се заменят с „Министърът на регио
налното развитие и министърът на инвести
ционното проектиране издават“.
§ 8. В чл. 75, ал. 4, изречение първо думи
те „Министърът на регионалното развитие
и благоустройството издава“ се заменят с
„Министърът на регионалното развитие и
министърът на инвестиционното проекти
ране издават“, а в изречение второ думите
„минист ъра на региона лното развитие и
благоустройството“ се заменят с „министъра
на инвестиционното проектиране, министъра
на регионалното развитие“.
§ 9. В чл. 84, ал. 3 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
§ 10. В чл. 86, ал. 1 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
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§ 11. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министерството на регионал
ното развитие“.
2. В ал. 4 думите „министъра на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие“.
3. В ал. 5 думите „Министерството на ре
гионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „Министерството на регионалното
развитие“.
§ 12. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на ре
гионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „Министерството на регионалното
развитие“.
2. В ал. 2, 3 и 4 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
§ 13. В чл. 97, ал. 3 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
§ 14. В чл. 117, ал. 1 думите „министърът на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министърът на регионалното
развитие“.
§ 15. В чл. 124, ал. 2 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
§ 16. В чл. 124а ал. 4 се изменя така:
„(4) Разрешение за изработване на проект
за подробен устройствен план се дава със
заповед на:
1. министъра на регионалното развитие – за
обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални
обекти, определени със закон;
2. министъра на инвестиционното проек
тиране – за обекти с обхват до една област,
които са:
а) определени с акт на Министерския съвет
за обекти с национално значение и/или за
национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория
с индикативна стойност над 10 000 000 лв.,
финансирани с публични средства.“
§ 17. В чл. 124б ал. 3 се изменя така:
„(3) Заповедите на министъра на регио
налното развитие по чл. 124, ал. 2 и чл. 124а,
ал. 4, т. 1, на министъра на инвестиционното
проектиране по чл. 124а, ал. 4, т. 2 и на об
ластния управител по чл. 124а, ал. 3 се публи
куват на интернет страницата на съответното
министерство или на областта и се изпращат
на съответната община за разгласяване по
реда на ал. 2.“
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§ 18. В чл. 127 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 5 думите „Националния експертен
съвет“ се заменят с „Националния експертен
съвет по инвестиционно проектиране“.
2. В ал. 10 думите „министъра на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие“.
3. В ал. 11 думите „министъра на реги
оналното развитие и благоустройството“ и
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят съответно
с „министъра на регионалното развитие“ и
„Министерството на регионалното развитие“.
§ 19. В чл. 128 ал. 12 се изменя така:
„(12) Проектът за подробен устройствен
план се разглежда от:
1. областния експертен съвет – за обекти с
обхват повече от една община или за обекти
с регионално значение;
2. Националния експертен съвет по ус
тройство на територията и регионална поли
тика – за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални
обекти, определени със закон;
3. Националния експертен съвет по инвес
тиционно проектиране – за обекти с обхват
до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет
за обекти с национално значение и/или за
национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория
с индикативна стойност над 10 000 000 лв.,
финансирани с публични средства.
Действията по съобщаването се извършват
от общинските администрации.“
§ 20. В чл. 129 се правят следните изме
нения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Подробният устройствен план се одо
брява със заповед на:
1. областния управител – за обекти с об
хват повече от една община или за обекти с
регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие – за
обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални
обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проек
тиране – за обекти с обхват до една област,
които са:
а) определени с акт на Министерския съвет
за обекти с национално значение и/или за
национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория
с индикативна стойност над 10 000 000 лв.,
финансирани с публични средства.
Заповедите се изпращат в 7-дневен срок за
обнародване в „Държавен вестник“.“
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2. В ал. 4 думите „министъра на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие“.
§ 21. В чл. 133 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „кмета
на общината, от областния управител или
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството“ се заменят с „органа,
компетентен да одобри плана“.
2. В ал. 7 думите „общинския експертен
съвет по устройство на територията“ се заменят
с „експертния съвет към органа, компетентен
да одобри плана“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) В случаите по ал. 7 със заповед на
органа, компетентен да одобри плана, се до
пуска изработване на проект за нов подробен
устройствен план или на проект за изменение
на подробния устройствен план.“
§ 22. В чл. 135, ал. 1 думите „или до ми
нистъра на регионалното развитие и благо
устройството“ се заменят с „до министъра на
регионалното развитие или до министъра на
инвестиционното проектиране“.
§ 23. В чл. 137, ал. 2 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
§ 24. В чл. 139, ал. 5 думите „Министърът на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министърът на инвестиционното
проектиране“.
§ 25. В чл. 141 се правят следните изме
нения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Идейният инвестиционен проект се
съгласува от:
1. областния управител – за обекти на
техническата инфраструктура с обхват повече
от една община или за обекти с регионално
значение;
2. министъра на регионалното развитие – за
обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални
обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проек
тиране – за обекти с обхват до една област,
които са:
а) определени с акт на Министерския съвет
за обекти с национално значение и/или за
национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория
с индикативна стойност над 10 000 000 лв.,
финансирани с публични средства.
Съгласуването се извършва въз основа
на предварителна оценка за съответствие по
чл. 142, ал. 2.“
§ 26. В чл. 145 се правят следните изме
нения:
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1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Технически и работни инвестиционни
проекти се одобряват от:
1. областния управител – за обекти на
техническата инфраструктура с обхват повече
от една община или за обекти с регионално
значение;
2. министъра на регионалното развитие – за
обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални
обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проек
тиране – за обекти с обхват до една област,
които са:
а) определени с акт на Министерския съвет
за обекти с национално значение и/или за
национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория
с индикативна стойност над 10 000 000 лв.,
финансирани с публични средства;
4. министъра на отбраната, съответно от
министъра на вътрешните работи, или от пред
седателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“ – за специалните обекти, свързани
с отбраната и сигурността на страната.“
2. В ал. 3 думите „или на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „на Министерството на регио
налното развитие или на Министерството на
инвестиционното проектиране“.
§ 27. В чл. 148 ал. 3 се изменя така:
„(3) Разрешение за строеж се издава от:
1. областния управител – за обекти на
техническата инфраструктура с обхват повече
от една община или за обекти с регионално
значение;
2. министъра на регионалното развитие – за
обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални
обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проек
тиране – за обекти с обхват до една област,
които са:
а) определени с акт на Министерския съвет
за обекти с национално значение и/или за
национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория
с индикативна стойност над 10 000 000 лв.,
финансирани с публични средства;
4. министъра на отбраната, съответно от
министъра на вътрешните работи, или от пред
седателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“ – за специалните обекти, свързани
с отбраната и сигурността на страната.“
§ 28. В чл. 149, ал. 4 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие, министъра на инвестиционното
проектиране“.
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§ 29. В чл. 150, ал. 1 думите „или минис
търът на регионалното развитие и благо
устройството“ се заменят с „министърът на
регионалното развитие или министърът на
инвестиционното проектиране“.
§ 30. В чл. 158, ал. 2 думите „или от ми
нистъра на регионалното развитие и благо
устройството“ се заменят с „от министъра на
регионалното развитие или от министъра на
инвестиционното проектиране“.
§ 31. В чл. 160, ал. 3 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
§ 32. В чл. 166, ал. 2 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
§ 33. В чл. 167, ал. 2, т. 3 думите „министъра
на регионалното развитие и благоустройство
то“ се заменят с „министъра на инвестици
онното проектиране“.
§ 34. В чл. 168, ал. 3 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
§ 35. В чл. 169 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 2 думите „министъра на регио
налното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
2. В ал. 4 думите „Министърът на реги
оналното развитие и благоустройството“ се
заменят с „Министърът на инвестиционното
проектиране“.
§ 36. В чл. 169а се правят следните изме
нения:
1. В ал. 2 и в ал. 5 навсякъде думите „ми
нистъра на регионалното развитие и благо
устройството“ се заменят с „министъра на
инвестиционното проектиране“.
2. В ал. 6 думите „Министърът на реги
оналното развитие и благоустройството са
мостоятелно“ се заменят с „Министърът на
инвестиционното проектиране“.
§ 37. В чл. 176а, ал. 6 думите „Министърът
на регионалното развитие и благоустройство
то“ се заменят с „Министърът на инвестици
онното проектиране“.
§ 38. В чл. 177, ал. 2 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
§ 39. В чл. 192, ал. 5 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
§ 40. В чл. 193, ал. 6 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
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§ 41. В чл. 198 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 2 думите „министъра на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие“.
2. В ал. 3 думите „Министърът на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „Министърът на регионалното развитие“.
§ 42. В чл. 215, ал. 1 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие, на министъра на инвестиционното
проектиране“.
§ 43. В чл. 220 се правят следните изме
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие
упражнява контрол по спазването на разпоред
бите на този закон и на нормативните актове
по прилагането му съобразно предоставените
му правомощия. Министърът на инвестици
онното проектиране упражнява контрол по
спазването на разпоредбите на този закон
при проектирането и строителството, в това
число влагането на качествени строителни
материали и изделия с оглед осигуряването
на сигурността, безопасността, достъпност
та и другите нормативни изисквания към
строежите.“
2. В ал. 2 думите „Министърът на реги
оналното развитие и благоустройството са
мостоятелно“ се заменят с „Министърът на
инвестиционното проектиране“.
§ 44. В чл. 222, ал. 1, т. 13 думите „ми
нистъра на регионалното развитие и благо
устройството“ се заменят с „министъра на
инвестиционното проектиране“.
§ 45. В чл. 225, ал. 4 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
§ 46. В чл. 232б, ал. 2 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
§ 47. В чл. 236 думите „министърът на ре
гионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министърът на инвестиционното
проектиране“.
§ 48. В чл. 239, ал. 1, т. 1 думите „министъра
на регионалното развитие и благоустройство
то“ се заменят с „министъра на регионалното
развитие и министъра на инвестиционното
проектиране съгласно компетентността им“.
§ 49. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 1 думите „Министърът на ре
гионалното развитие и благоустройството“ и
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят съответно
с „Министърът на регионалното развитие“ и
„Министерството на регионалното развитие“
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и се създава изречение второ: „Министърът
на инвестиционното проектиране може да
предостави свои функции по този закон на
заместниците си и на други длъжностни лица
в системата на Министерството на инвести
ционното проектиране.“
2. В § 5 се създава т. 83:
„83. „Публични средства“ са средствата,
осигурени от държавния бюджет, както и
средствата, отпускани по фондовете на Ев
ропейския съюз, в това число и финансови
инструменти.“
§ 50. В заключителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. В § 18:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството и министърът на инвести
ционното проектиране одобряват строителни
и технически правила и нормативи, издават
наредби и инструкции и одобряват образци
на документи съобразно правомощията си по
прилагането на този закон.“;
б) в ал. 4 думите „Министърът на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „Министърът на регионалното развитие“;
в) алинея 7 се изменя така:
„(7) Министърът на регионалното раз
витие и министърът на инвестиционното
проектиране съвместно с ръководителите на
заинтересуваните централни и териториални
администрации одобряват техническите пра
вила и нормативи за проектиране, изграждане
и ползване на съоръженията и мрежите на
техническата инфраструктура.“
2. В § 19 думите „министъра на регио
налното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
3. Параграф 30 се изменя така:
„§ 30. Изпълнението на закона се възлага
на министъра на регионалното развитие и на
министъра на инвестиционното проектиране
съобразно правомощията им по този закон.“
§ 51. В параграф 123 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устрой
ство на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се
създава ал. 3:
„(3) Министърът на инвестиционното про
ектиране разпределя средствата от държавния
бюджет по ал. 2 и осъществява методическо
ръководство, координация и контрол при
възлагането, изработването, съгласуването и
одобряването на плановете по ал. 1.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. (1) Започнатите производства по из
работване и одобряване на общи и подробни
устройствени планове или на техните изме
нения от компетентността на министъра на
регионалното развитие и благоустройството,

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

които не са приключили до влизането в сила
на този закон с издаване на акт за одобрява
нето им, се довършват по досегашния ред от
министъра на регионалното развитие.
(2) За дата на започване на производство
по изработване и одобряване на общи или
на подробни устройствени планове или на
техните изменения по ал. 1 се смята датата
на допускане (разрешаване) или възлагане
изработването на съответния проект.
(3) Започнатите до влизането в сила на
този закон производства по съгласуване и
одобряване на инвестиционни проекти и
издаване на разрешения за строеж, както и
по допускане и одобряване на изменения в
одобрените инвестиционни проекти по реда на
чл. 154, ал. 5, които са били в правомощията
на министъра на регионалното развитие и бла
гоустройството, се довършват по досегашния
ред от министъра на регионалното развитие.
(4) За датата на започване на производство
по съгласуване и одобряване на инвестиционен
проект и издаване на разрешение за строеж по
ал. 3 се смята датата на внасяне на инвести
ционния проект за съгласуване и одобряване
в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството или Министерството на
регионалното развитие.
(5) За обектите с национално значение,
определени с акт на Министерския съвет до
влизането в сила на този закон, подробните
устройствени планове или техните измене
ния, както и съгласуването и одобряването
на инвестиционните проекти и издаването
на разрешенията за строеж се разрешават,
съгласуват и одобряват по досегашния ред от
министъра на регионалното развитие.
§ 53. Подзаконовите нормативни актове,
издадени от минист ъра на региона лното
развитие и благоустройството до влизането
в сила на този закон, запазват действието си
и се прилагат до тяхното изменение и до
пълнение или до издаването на съответните
нови актове, доколкото не му противоречат.
§ 54. В Закона за регионалното развитие
(обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и
93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г.) навсякъде ду
мите „министъра на регионалното развитие
и благоустройството“, „министърът на реги
оналното развитие и благоустройството“ и
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят съответно
с „министъра на регионалното развитие“,
„министърът на регионалното развитие“ и
„Министерството на регионалното развитие“.
§ 55. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от
1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108
от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69,
84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18,
77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.;
попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от
2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70
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от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от
2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80
от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.) навсякъде
думите „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“, „министъра
на регионалното развитие и благоустройство
то“ и „министърът на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят съответно
с „Министерството на регионалното разви
тие“, „министъра на регионалното развитие“
и „министърът на регионалното развитие“.
§ 56. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26
от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от
2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от
2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12,
32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.,
бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г. и бр. 38, 44, 47
и 53 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 36 думите „министъра на реги
оналното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
2. В ос та на л и т е т екс т ове на за кона
думите „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“, „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
и „министърът на регионалното развитие и
благоустройството“ се заменят съответно с
„Министерството на регионалното развитие“,
„министъра на регионалното развитие“ и
„министърът на регионалното развитие“.
§ 57. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от
2000 г., бр. 1 и 38 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32
от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г.,
бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от
2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18
и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45,
82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 42б, ал. 1 думите „министърът на
регионалното развитие и благоустройството
е възложил или разрешил по реда на чл. 124а
от Закона за устройство на територията“ се
заменят с „компетентния орган по чл. 124а,
ал. 4 от Закона за устройството на територи
ята е разрешил“.
2. В останалите текстове на закона думи
те „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“, „министърът на реги
оналното развитие и благоустройството“ и
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят съответно
с „министъра на регионалното развитие“,
„министърът на регионалното развитие“ и
„Министерството на регионалното развитие“.
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§ 58. В Закона за техническите изисквания
към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от
2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30,
62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74
от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г.,
бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г.) се правят след
ните изменения:
1. В чл. 1, т. 5 ду мите „так ива, които
осигуряват изпълнението на съществените
изисквания към строежите“ се заменят с
„на п уснат и т е/п редос та вени т е на пазара
строителни продукти съгласно Регламент
(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент
и на Съвета за определяне на хармонизирани
условия за предлагането на пазара на стро
ителни продукти и за отмяна на Директива
89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L 88/5 от 4 април
2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 305/2011“.
2. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Строителните продукти осигуряват
изпълнението на основните изисквания към
строежите, когато отговарят на българските
национални изисквания по отношение на
предвидената употреба или употреби и ко
гато за тях има хармонизирани европейски
стандарти, чиито номера са публикувани в
„Официален вестник“ на Европейския съюз,
или е издадена европейска техническа оценка
(ЕТО), и експлоатационните показатели на
съществените характеристики на строител
ните продукти са определени и декларирани
съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 305/2011.“
3. В чл. 9:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) М и н ис т ър ът на и н вес т и ц ион но т о
проектиране:
1. е нотифициращ орган съгласно чл. 40 и
информира Европейската комисия съгласно
чл. 42 от Регламент (ЕС) № 305/2011;
2. определя специализирана дирекция за
изпълнение функциите на звено за контакт
относно продукти в строителството съгласно
чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и в съот
ветствие с чл. 9, чл. 10 и чл. 11 на Регламент
(ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и
на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установя
ване на процедурите, свързани с прилагането
на някои национални технически правила за
продукти, законно предлагани на пазара в
други държави членки, и за отмяна на Реше
ние № 3052/95/ЕО;
3. издава разрешения на лица за извърш
ване на оценяване на съответствието и на
оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на строител
ните продукти, за издаване на европейска
техническа оценка и на български технически
одобрения на строителните продукти, когато
отговарят на изискванията на чл. 43 и чл. 46
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на Регламент (ЕС) № 305/2011 и на чл. 10 от
този закон; отнема и преиздава издадените
разрешения, разширява и актуализира техния
обхват, спира и ограничава действието им;
4. определя със заповед българските нацио
нални изисквания към строителните продукти
по отношение на предвидената употреба, в
т.ч. за случаите по чл. 5 на Регламент (ЕС)
№ 305/2011; заповедта се обнародва в „Дър
жавен вестник“;
5. определя с наредба условията и реда за
изпълнение на дейностите по т. 1 – 4, вклю
чително и за контрола на лицата по т. 3.“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) За дейностите на звеното за контакт
по ал. 2, т. 2, когато е определено с наредбата
по ал. 2, т. 5, и дейностите по ал. 2, т. 3, в т.ч.
за проверката на документи, проверката на
място, ежегодните планирани проверки, се
събират държавни такси в размер, определен
съгласно тарифа, одобрена от Министерския
съвет.“
4. В останалите текстове на закона думи
те „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“, „министърът на реги
оналното развитие и благоустройството“ и
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят съответно
с „министъра на инвестиционното проек
тиране“, „министърът на инвестиционното
проектиране“ и „Министерството на инвес
тиционното проектиране“.
§ 59. В Закона за устройството на Чер
номорското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от
2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82
и 92 от 2009 г. и бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27
и 28 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра
на регионалното развитие и благоустройство
то“, „министърът на регионалното развитие
и благоустройството“ и „Министерството на
регионалното развитие и благоустройство
то“ се заменят съответно с „министъра на
региона лното развитие“, „минист ърът на
регионалното развитие“ и „Министерството
на регионалното развитие“.
§ 60. В Закона за геодезията и картогра
фията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57
и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74
от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 3 след думите „се включват“
се добавя „заместник-министър на регионал
ното развитие“.
2. В чл. 18, ал. 3 думите „заместник-минис
тър на регионалното развитие и благоустрой
ството“ се заменят със „заместник-министър
на инвестиционното проектиране“, а думите
„Министерството на образованието, младежта
и науката“ се заменят с „Министерството на
образованието и науката“.
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3. В останалите текстове на закона думи
те „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“, „министърът на регио
налното развитие и благоустройството“, „за
местник-министър на регионалното развитие
и благоустройството“ и „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят съответно с „министъра на инвес
тиционното проектиране“, „министърът на
инвестиционното проектиране“, „заместникминистър на инвестиционното проектиране“
и „Минис т ерс т во т о на и н вес т и ц ион но т о
проектиране“.
§ 61. В Закона за кадастъра и имотния ре
гистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45
и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105
от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от
2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г.,
бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15
от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“,
„Министърът на регионалното развитие и
благоустройството“ и „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят съответно с „министъра на инвес
тиционното проектиране“, „Министърът на
инвестиционното проектиране“ и „Минис
терството на инвестиционното проектиране“.
§ 62. В Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от
2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70
от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от
2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г.,
бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54
и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г.,
бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г.,
бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15
и 28 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра
на регионалното развитие и благоустройство
то“ и „министърът на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят съответно
с „министъра на регионалното развитие“ и
„министърът на регионалното развитие“.
§ 63. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9
от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 45
от 2011 г., бр. 17 от 2013 г.) навсякъде думите
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят с „Минис
терството на регионалното развитие“.
§ 64. В Закона за подземните богатства
(обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от
2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г.,
бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30,
36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от
2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от
2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г.)
навсякъде думите „министъра на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„министъра на регионалното развитие“.
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§ 65. В Закона за гражданската регистрация
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37
от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48
и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47,
74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39
от 2011 г., бр. 42 от 2012 г.) навсякъде думите
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ и „министъра на ре
гионалното развитие и благоустройството“
се заменят съответно с „Министерството
на регионалното развитие“ и „министъра на
регионалното развитие“.
§ 66. В Закона за приватизация и след
приватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от
2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от
2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд
от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84
от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39,
88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105
от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98
и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г.,
бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от
2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15 и
23 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 3 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
наименованието на раздел І се изменя така:
„І. Министерство на регионалното развитие“.
§ 67. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и
82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23 и 59 от 2013 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 64, ал. 9 думите „и министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие и министъра на инвестиционното
проектиране“.
2. В чл. 83, ал. 3 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие, министъра на инвестиционното
проектиране“.
3. В чл. 125, ал. 4 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие, министъра на инвестиционното
проектиране“.
4. В чл. 200, ал. 2 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие, министъра на инвестиционното
проектиране“.
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§ 68. В Закона за управление на етажната
собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм.,
бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82
от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“,
„Министърът на регионалното развитие и
благоустройството“ и „Министерството на
регионалното развитие и благоустройство
то“ се заменят съответно с „министъра на
регионалното развитие“, „Минист ърът на
регионалното развитие“ и „Министерството
на регионалното развитие“.
§ 69. В Закона за енергийната ефективност
(обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19,
42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г.,
бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 24 и
59 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра
на регионалното развитие и благоустройство
то“, „Министърът на регионалното развитие
и благоустройството“ и „Министерството на
регионалното развитие и благоустройство
то“ се заменят съответно с „министъра на
регионалното развитие“, „Минист ърът на
регионалното развитие“ и „Министерството
на регионалното развитие“.
§ 70. В Закона за подпомагане на земе
делските производители (обн., ДВ, бр. 58 от
1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26,
86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и
41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 14, 18
и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108
от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16,
36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от
2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 12, ал. 3 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
2. В чл. 18, ал. 2 думите „министърът на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министърът на регионалното
развитие“.
§ 71. В Закона за защитените територии
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от
1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и
91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и
65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и
43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19
от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 54, ал. 2 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
2. В останалите текстове на закона думите
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ и „министъра на ре
гионалното развитие и благоустройството“

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

се заменят съответно с „Министерството на
регионалното развитие“ и „министъра на
регионалното развитие“.
§ 72. В Закона за насърчаване на инвес
тициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр.,
бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г.,
бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от
2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34,
59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от
2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г.,
бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от
2012 г., бр. 15 и 16 от 2013 г.) навсякъде ду
мите „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“ се заменят с „министъра
на регионалното развитие“.
§ 73. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Консти
туционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27
и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и
82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28 и 52 от 2013 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 292 думите „министъра на реги
оналното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране, министъра на регионалното
развитие“.
2. В останалите текстове на закона думи
те „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“ и „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят съответно с „министъра на инвес
тиционното проектиране“ и „Министерството
на инвестиционното проектиране“.
§ 74. В Закона за общинската собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г.,
бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от
2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г.,
бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г.,
бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от
2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от
2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г. и бр. 45 и 91 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите
„министъра на регионалното развитие и бла
гоустройството“ се заменят с „министъра на
регионалното развитие“.
§ 75. В Закона за административно-терито
риалното устройство на Република България
(обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на
Конституционния съд от 1996 г. – бр. 51 от
1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10
и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80
от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г.) навсякъде
думите „министъра на регионалното развитие
и благоустройството“ и „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
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се заменят съответно с „министъра на реги
оналното развитие“ и „Министерството на
регионалното развитие“.
§ 76. В Закона за опазване на околната среда
(обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от
2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65,
82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от
2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19,
32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от
2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и
82 от 2012 г., бр. 15 и 27 от 2013 г.) навсякъде
думите „министъра на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят с „министъра
на регионалното развитие“.
§ 77. В Закона за опазване на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14
и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от
2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от
2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от
2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г.,
бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 4 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
2. В чл. 16 думите „министъра на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие“.
3. В чл. 17, ал. 4 думите „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министерството на инвестици
онното проектиране“.
4. В чл. 19 думите „министъра на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие“.
5. В чл. 39, ал. 2 думите „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министерството на регионал
ното развитие“.
§ 78. В Закона за собствеността и ползу
ването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17
от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74
от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48
от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от
1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.;
решения № 7 и 8 на Конституционния съд
от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от
1996 г.; Решение № 20 на Конституционния
съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104
от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62,
87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и
133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106
от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от
2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г.,
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г.,
бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99
от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г.,
бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15 и 16 от 2013 г.)

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

в чл. 24, ал. 2 думите „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министерството на регионал
ното развитие“.
§ 79. В Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.;
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42
и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г.,
бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“,
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ и „заместник-министър
на регионалното развитие и благоустройство
то“ се заменят съответно с „министъра на
регионалното развитие“, „Министерството на
регионалното развитие“ и „заместник-минис
тър на регионалното развитие“.
§ 80. В Закона за гражданското въздухопла
ване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30
от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52
и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30,
36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от
2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47,
82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г.,
бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 46, ал. 3 думите „министърът на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министърът на регионалното
развитие“.
2. В чл. 46а думите „министъра на реги
оналното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
§ 81. В Закона за културното наследство
(обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от
2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от
2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 65, ал. 1, т. 2 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
2. В чл. 69, ал. 4 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
3. В чл. 82, ал. 4 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
4. В чл. 171 думите „министъра на реги
оналното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
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§ 82. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60,
82 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 27 от 2013 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 13 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
2. В останалите текстове на закона думи
те „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“ и „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят съответно с „министъра на реги
оналното развитие“ и „Министерството на
регионалното развитие“.
§ 83. В Закона за професионалното образо
вание и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.;
изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.,
бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28,
77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр.,
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г.,
бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 25, ал. 5 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
2. В § 3 от допълнителните разпоредби
думите „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„Министерството на инвестиционното про
ектиране“.
§ 84. В Закона за пряко участие на граж
даните в държавната власт и местното само
управление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм.,
бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 42 от
2012 г., бр. 20 от 2013 г.) навсякъде думите
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят с „Минис
терството на регионалното развитие“.
§ 85. В Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45
от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95,
102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102
от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102
от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г.,
бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от
2012 г., бр. 15 и 23 от 2013 г.) навсякъде ду
мите „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“, „заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството“
и „Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят съответно с
„министъра на регионалното развитие“, „за
местник-министър на регионалното развитие“
и „Министерството на регионалното развитие“.
§ 86. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от
2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.;
Решение № 10 на Конституционния съд от
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2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и
81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30 и 52 от 2013 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 385:
а) в ал. 1 думите „Министерството на ре
гионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „Министерството на регионалното
развитие“;
б) в ал. 2 думите „Министерството на ре
гионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „Министерството на регионалното
развитие“, а думите „министъра на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие“.
2. В чл. 391, ал. 5 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
§ 87. В Закона за концесиите (обн., ДВ,
бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г.,
бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от
2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54
от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45, 82 и
102 от 2012 г., бр. 15 и 24 от 2013 г.) навсякъде
думите „министъра на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят с „министъра
на регионалното развитие“.
§ 88. В Закона за държавния бюджет на
Република България за 2013 г. (ДВ, бр. 102 от
2012 г.) се правят следните изменения:
1. В § 4, ал. 5 от преходните и заключител
ните разпоредби думите „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министерството на инвестици
онното проектиране“, а думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
2. В останалите текстове на закона думите
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ и „министъра на ре
гионалното развитие и благоустройството“
се заменят съответно с „Министерството
на регионалното развитие“ и „министъра на
регионалното развитие“.
§ 89. В Закона за инспектиране на труда
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и 82
от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2, т. 4 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
2. В чл. 6, т. 3 думите „министърът на ре
гионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министърът на инвестиционното
проектиране“.
§ 90. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89 от
2007 г.; изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и
бр. 92 от 2011 г.) навсякъде думите „министъра
на регионалното развитие и благоустройство
то“ и „министърът на регионалното развитие
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и благоустройството“ се заменят съответно
с „министъра на регионалното развитие“ и
„министърът на регионалното развитие“.
§ 91. В Закона за биологичното разно
образие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм.,
бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от
2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от
2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89
от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и
77 от 2012 г., бр. 15 и 27 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 118 в текста преди т. 1 думите
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят с „Минис
терството на регионалното развитие“.
2. В § 13 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на регионално
то развитие и благоустройството“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие“.
§ 92. В Закона за регулиране на водо
снабдителните и канализационните услуги
(обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и
102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93
от 2009 г.) навсякъде думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
и „министърът на регионалното развитие и
благоустройството“ се заменят съответно с
„министъра на регионалното развитие“ и
„министърът на регионалното развитие“.
§ 93. В Закона за камарите на архитектите
и инженерите в инвестиционното проектира
не (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 65 от
2003 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 и 79 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 28 от
2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г.) в
чл. 11 думите „министърът на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„министърът на инвестиционното проекти
ране“.
§ 94. В Закона за защита от шума в окол
ната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 от
2010 г., бр. 32 от 2012 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1, т. 3 думите „министъра на ре
гионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“;
б) в ал. 5 думите „министърът на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „министърът на регионалното развитие“.
2. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
3. В чл. 11, т. 7 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
4. Член 14 се изменя така:
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„Чл. 14. (1) Министърът на регионалното
развитие:
1. организира създаването и поддържането
на регистър на агломерациите и основните
пътища в страната;
2. организира дейността по определяне на
агломерациите и основните пътища в страната.
(2) Министърът на инвестиционното про
ектиране съвместно с министъра на здраве
опазването, министъра на вътрешните работи и
министъра на околната среда и водите издава
наредба за ограничаване на вредния шум
чрез шумоизолиране на сградите при тяхното
проектиране и за правилата и нормите при
изпълнението на строежите по отношение на
шума, излъчван по време на строителство.“
5. В чл. 21 думите „министърът на реги
оналното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министърът на инвестиционното
проектиране“.
6. В чл. 31, ал. 1 думите „министърът на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министърът на инвестиционното
проектиране“.
§ 95. В Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от
2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11
и 21 от 2012 г., бр. 16 от 2013 г.) навсякъде
думите „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„Министерството на регионалното развитие“.
§ 96. В Закона за устройството и застро
яването на Столичната община (обн., ДВ,
бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 19
и 92 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 2 думите „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министерството на регионал
ното развитие“.
2. В преходните и заключителните раз
поредби:
а) в § 2, ал. 8 думите „министъра на ре
гионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“;
б) в § 13 думите „Министърът на регионал
ното развитие и благоустройството“ се заменят
с „Министърът на регионалното развитие“.
3. В приложението към чл. 3, ал. 2 на
всякъде съкращението „МРРБ“ се заменя с
„Министерството на регионалното развитие“.
§ 97. В Гражданския процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от
2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от
2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение
№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100
от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45,
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49 и 99 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) навсякъде
думите „министъра на регионалното развитие
и благоустройството“ и „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят съответно с „министъра на реги
оналното развитие“ и „Министерството на
регионалното развитие“.
§ 98. В Закона за държавните помощи (обн.,
ДВ, бр. 86 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.)
в чл. 5, ал. 2, т. 5 думите „министъра на ре
гионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
§ 99. В Закона за достъп до пространствени
данни (ДВ, бр. 19 от 2010 г.) в чл. 24, ал. 2
думите „заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят със
„заместник-министър на инвестиционното
проектиране“.
§ 100. В Закона за социално подпомагане
(обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120
от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и
59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от
2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г.,
бр. 32 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) в чл. 6, ал. 2
думите „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„Министерството на регионалното развитие“.
§ 101. В Закона за интеграция на хората с
увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм.,
бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30,
33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31 от
2007 г., бр. 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от
2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15 от
2013 г.) в чл. 33, в текста преди т. 1 думите
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят с „Минис
терството на инвестиционното проектиране“.
§ 102. В Закона за животновъдството (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от
2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59
от 2012 г.) в чл. 10б, ал. 1 думите „министъра
на регионалното развитие и благоустройство
то“ се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
§ 103. В Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20
от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г.) в чл. 81, ал. 5
думите „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„Министерството на регионалното развитие“.
§ 104. В Закона за измерванията (обн., ДВ,
бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от
2011 г. и бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.)
в чл. 10е, ал. 2, т. 1 думите „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министерството на инвестици
онното проектиране“.
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§ 105. В Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество
(обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 82 от
2012 г.; изм., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 50 от 2013 г.) в чл. 87, ал. 2
думите „министъра на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят с „министъра
на регионалното развитие“.
§ 106. В Закона за митниците (обн., ДВ,
бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.,
бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от
2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г.,
бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г.,
бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г.,
бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44
и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г.,
бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството
на регионалното развитие и благоустройство
то“ и „министъра на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят съответно с
„Министерството на регионалното развитие“
и „министъра на регионалното развитие“.
§ 107. В Закона за лечебните растения (обн.,
ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г.,
бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36
и 43 от 2008 г., бр. 80 и 103 от 2009 г., бр. 28
от 2011 г., бр. 82 от 2012 г.) в чл. 57, ал. 5 ду
мите „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“ се заменят с „министъра
на инвестиционното проектиране“.
§ 108. В Закона за нотариусите и нотариал
ната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм.,
бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г.,
бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36
от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и
41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и
69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87
от 2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и
95 от 2012 г.) в чл. 19, ал. 2 думите „Минис
терството на регионалното развитие и благо
устройството“ се заменят с „Министерството
на регионалното развитие“.
§ 109. В Закона за убежището и бежанците
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 от
2013 г.) в чл. 47, ал. 3 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
§ 110. В Закона за управление на отпадъ
ците (ДВ, бр. 53 от 2012 г.) навсякъде думите
„министъра на регионалното развитие и бла
гоустройството“ се заменят с „министъра на
регионалното развитие“.
§ 111. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
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100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
§ 112. В Закона за данъците върху доходи
те на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и
94 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г.) в чл. 74, ал. 2
думите „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„Министерството на регионалното развитие“.
§ 113. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите из
делия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88
от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73
от 2012 г.) в чл. 19, ал. 2 думите „Министер
ството на регионалното развитие и благо
устройството“ се заменят с „Министерството
на инвестиционното проектиране“.
§ 114. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60
от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от
2012 г., бр. 15 и 30 от 2013 г.) в чл. 77, в текста
преди т. 1 думите „министъра на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„министъра на регионалното развитие“.
§ 115. В Закона за Министерството на въ
трешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.;
изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31,
41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69,
94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от
2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 9, 23, 47, 48 и 81
от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 15 и 52 от
2013 г.) в чл. 91б, ал. 6 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
§ 116. В Закона за ветеринарномедицинска
та дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от
2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35,
74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г.,
бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г.,
бр. 7 и 15 от 2013 г.) в чл. 51, ал. 12 думите
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят с „Минис
терството на регионалното развитие“.
§ 117. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 18 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 153
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение на
Закона за специалните разузнавателни средства,
приет от ХLIІ Народно събрание на 11 юли 2013 г.
Издаден в София на 24 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за измене
ние и допълнение на Закона за специалните
разузнавателни средства, приет от Народното
събрание на 11 юли 2013 г.
Уважаеми госпожи и господа народни пред
ставители,
С приетия Закон за изменение и допълне
ние на Закона за специалните разузнавателни
средства се полагат усилия за създаване на нови
правила за използване и прилагане на специ
ални разузнавателни средства. През последните
години българското общество стана свидетел на
безпрецедентна поредица от поводи за обстой
но преосмисляне на процедурите, органите и
механизмите по прилагане на СРС, породи се
необходимостта от промени в посока създаване
на гаранции и контрол по допустимостта и из
пълнението на тази строго специфична дейност.
Прилагането на СРС е един от механизмите
за ефективно разследване на някои от най-теж
ките престъпни деяния, а по отношение на про
тиводействието на организираната престъпност
и корупцията много често това е единственият
способ за разкриване на престъпления. От друга
страна, чрез специалните разузнавателни сред
ства се навлиза най-силно в частната сфера на
гражданите, ограничават се техните конституци
онни права и свободи. Именно тази специфика
на специалните разузнавателни средства налага
те да бъдат регулирани по такъв начин, че да
се гарантира тяхното прилагане единствено за
нуждите на наказателното производство и за
защита на националната сигурност на страната.
В действащото законодателство следва да се
предвидят всички гаранции, че това средство
няма да бъде използвано за други цели – по
литически, икономически и лични. През 21-ви
век – века на комуникациите, без това средство
е невъзможно държавата да противодейства
ефективно на престъпността. Това е голямото пре
дизвикателство пред усилията за регламентиране
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на тяхната употреба – да сме сигурни, че те се
използват само когато е абсолютно необходимо и
че законът съдържа достатъчно гаранции срещу
изкушението да се злоупотребява с тях.
Споделям въвеждането в закона на механи
зми за контрол и подобряване на дейностите
по използване и прилагане на СРС, както и
заложените идеи за намиране на баланс между
по-ефективна борба с престъпността и защита
на правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразно използване на СРС.
Законодателят установява институционален
контрол върху дейностите по разрешаване, при
лагане и използване на СРС. Парламентарният
контрол при съобразяването му с Конституцията
представлява ефективен способ за осигуряване
на известна публичност в тази традиционно
секретна дейност. Това може да доведе и до
повишаване на общественото доверие към ин
ституциите, че те прилагат закона в интерес на
националната сигурност за предотвратяване и
разкриване на тежки умишлени престъпления.
Структурните промени, свързани със съз
даването на Държавна агенция „Технически
операции“ като самостоятелен държавен орган,
разделят заявителя МВР от изпълнителя. Това
е положителна стъпка, целяща предотвра
тяване на незаконосъобразни действия при
прилагане на СРС.
Със Закона за изменение и допълнение
на ЗСРС се въвежда принципът на финансо
ва обвързаност при използване на СРС като
допълнителна форма на контрол и гаранция,
че те ще бъдат използвани само когато това е
наложително. Органите, които заявяват използ
ването на СРС, ще го правят при спазване на
финансови правила и на базата на самодисци
плина при разходване на публични средства.
Надявам се въвеждането на този принцип да
не се превърне в пречка за предотвратяване и
разкриване на тежки умишлени престъпления.
Не споделям обаче приетите нормативни
решения в § 24 (относно чл. 34е, ал. 1, т. 1 и
3, ал. 4, т. 1 и 3) и § 26 (чл. 34з) от приетия
Закон за изменение и допълнение на ЗСРС,
като намирам, че пораждат съмнения за не
съответствие с конституционните принципи
за разделение на властите и независимост на
съдебната власт, установени в чл. 8 и чл. 117,
ал. 2 от Основния закон.
I. С § 24 от ЗИД на ЗСРС се създава нов
чл. 34е. В неговата първа алинея се предвиж
да, че за изпълнение на задачата по чл. 34б,
ал. 1 Националното бюро извършва дейности,
които са посочени в три точки. Връщам две от
тях – установените от законодателя дейности
на Бюрото в т. 1 и 3, а именно:
– изискване в рамките на своята компетент
ност на информация от органите и структурите
по чл. 13, 15 и 20 от закона, и
– даване на задължителни указания, свър
зани с подобряване режима на използване и
прилагане на специални разузнавателни сред
ства, както и за съхраняване и унищожаване
на придобитата чрез тях информация.
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Възможността на Националното бюро да
изисква информация от държавни органи, които
имат право да искат, да разрешават и да при
лагат СРС, включва органите на досъдебното
производство (прокурор, следовател, разследващ
полицай, разследващ агент) и съдии.
За изпълнение на посочените задачи по
чл. 34б във върнатия текст на чл. 34е, ал. 1
законодателят е определил дейностите и на
чините за осъществяването им, без да отчита,
че „изискването на информация“, „даване на
задължителни указания“, предоставяне на достъп
до „всички документи във връзка с използването
и прилагането на СРС“ и „всяко помещение, в
което се съхраняват такива документи...“ включ
ва и тесния кръг от органите по разследване,
прокуратурата и съда. В същия този кръг е
заключена следствената тайна, чието опазване
представлява неразривна част от реализацията
на наказателното производство от съдебните
органи, които са независими при осъществяване
на своите функции. Считам, че не е допустимо
нито да се изисква „информация“ от лица, които
са магистрати или са разследващи органи, нито
да им се дават задължителни „указания“. Осъ
ществяването на дейността на разследващите
органи, прокурорите и съдиите се реализира въз
основа на закона и вътрешното им убеждение.
Създаването на предпоставки за зависимост или
влияние от задължителните указания, прецен
ката и насоките от други държавни органи и
длъжностни лица е в противоречие с консти
туционен императив, изведен в разпоредбата
на чл. 117, ал. 2 от Конституцията.
Трайна е практиката на Конституционния
съд (Решение № 6 от 1993 г. по к.д. № 4 от
1993 г., ДВ, бр. 36 от 1993 г.; Решение № 3 от
1998 г. по к.д. № 1 от 1998 г., ДВ, бр. 29 от
1998 г., Решение № 11 от 1998 г. по к.д. № 10
от 1998 г., ДВ, бр. 52 от 1998 г.; Решение № 1
от 1999 г. по к.д. № 34 от 1998 г., ДВ, бр. 6 от
1999 г.; Решение № 9 от 2011 г. по к.д. № 7 от
2011 г., ДВ, бр. 80 от 2011 г.), че независимостта
на съдебната власт, изрично прокламирана във
втората алинея на чл. 117 от Конституцията,
„е показател за конституционно установяване
на независимостта както на участващи в пра
вораздаването лица, така и за независимост
на цялата система, в която са тези лица, т.е.
на съдебната власт. Това следва от основопо
лагащата конституционна разпоредба на чл. 8,
прогласила принципа на разделение на властите.“
В четвъртата алинея на чл. 34е, точки 1 и 3, е
предвидено, че за изпълнение на дейностите по
ал. 1 членовете на Националното бюро, както
и служителите му, с оглед компетентността им,
имат право на достъп до:
– всички документи във връзка с използване
то и прилагането на специални разузнавателни
средства, и
– всяко помещение, в което се съхраняват
документи по т. 1 и 2.
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Така приетите текстове дават възможност
да се направи заключение, че достъпът до
документите и помещенията, посочени в оспо
рената алинея, се отнася и до тези на органите
на досъдебното производство и съда.
Посочените в т. 1 и 3 на ал. 4 правомощия на
Националното бюро за контрол на СРС, които
ще се прилагат спрямо съда, прокуратурата и
органите на разследването, пряко или косвено
могат да засегнат тяхната независимост или
неприкосновеността на следствената тайна.
Разпоредбите на чл. 34е, ал. 4, т. 1 и 3 също
се намират в несъответствие с основополагащ
принцип, установен в чл. 117, ал. 2 на Кон
ституцията. Конституционният законодател
е предвидил, че контролна дейност върху
магистратите и техните актове осъществяват
Висшият съдебен съвет и Инспекторатът към
него. Законодателят не може да създава и/
или изземва функции, които по Конституция
са възложени на друг орган.
II. С разпоредбата на § 26 се изменя чл. 34з.
Първата му алинея предвижда, че Народното
събрание чрез постоянна комисия осъществя
ва парламентарен контрол върху държавните
органи, които извършват дейностите по разре
шаване, прилагане и използване на специални
разузнавателни средства. Според втората алинея
длъжностните лица, когато бъдат поканени,
са длъжни да се явят пред постоянната парла
ментарна комисия и да предоставят исканата
информация.
Сред органите и длъжностните лица, които
са обект на контрол, попадат разследващите
органи, прокурорите и съдиите. Осъществяването
на парламентарен контрол върху магистрати при
разрешаване и използване на СРС е недопустимо.
Отново е налице нарушение на конституционния
принцип за разделение на властите, този път
между законодателната и съдебната.
В потвърждение на това е Решение на КС
№ 5 от 17.05.1995 г., обн., ДВ, бр. 62 от 1995 г. В
мотивите си Конституционният съд посочва, че
с оглед принципа за разделение на властите от
кръга на лицата, които Народното събрание или
съответната парламентарна комисия могат да
призоват да се явят и отговарят на поставените
въпроси, следва да се изключат президентът,
вицепрезидентът, конституционните съдии и
магистратите. Тези аргументи са препотвърдени
и в мотивите към Решение № 9 от 4.10.2011 г.
по конституционно дело № 7 от 2011 г. на КС.
Не споделям създаването на възможност
магистрати да се явяват пред парламентарна
комисия, за да дават обяснения, разяснения, а
вероятно и достъп до материали по следствени
дела. Парламентарните комисии подпомагат
дейността на Народното събрание и упражняват
парламентарен контрол от негово име (чл. 79,
ал. 2 от Конституцията). Тяхната дейност е на
сочена към конкретни аспекти на ръководенето
и осъществяването на вътрешната и външната
политика на страната от изпълнителната власт.
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Недопустимо е депутатите в комисия да
осъществяват контрол на дейността по разре
шаване и използване на СРС от страна на ма
гистратите. Така приетата редакция на текста за
осъществяване на контрол допуска възможност
за намеса във вътрешното убеждение както на
съдията, който дава разрешение за използване
на СРС, така и на прокурора и на разследващия
орган, които искат прилагането им.
Съгласно чл. 173 и 174 от НПК за използ
ване на специални разузнавателни средства по
досъдебно производство се подава писмено
мотивирано искане от наблюдаващия прокурор
до председателя на съответния окръжен съд,
военен съд, апелативен съд или до председателя
на специализирания наказателен съд. Това са ор
ганите, които разрешават използването на СРС,
и те попадат в кръга от субекти, върху които
се допуска осъществяване на парламентарен
контрол. По този начин може да се влияе върху
вътрешното им убеждение и така да се постигне
намеса в работата на независимата съдебна власт,
която се подчинява само на закона. Член 14,
ал. 1 от НПК предвижда, че съдът, прокурорът
и разследващите органи вземат решенията си
по вътрешно убеждение, основано на обектив
но, всестранно и пълно изследване на всички
обстоятелства по делото, като се ръководят от
закона. Това означава, че прокурорът и раз
следващите органи, които използват СРС, също
подлежат на парламентарен контрол. По този
начин не може да се запази независимостта на
съдията, прокурора и разследващите органи и
се накърнява вътрешното им убеждение.
Както парламентът, така и негова комисия
не могат да задължават магистратите да се
явяват пред тях. В парламентарна комисия е
недопустимо да бъде предоставяна информация,
която е следствена тайна. Нейното разкриване
и намесата в независимостта на съдиите, про
курорите и разследващите органи произвеждат
конфликт с разпоредбата на чл. 117, ал. 2 от
Конституцията.
Ето защо намирам, че посочените текстове,
вероятно имащи за цел постигане на ефективен
контрол над СРС, накърняват независимостта
на съдебната власт. Ненамесата в работата на
магистратите при изпълнение на възложените
им с Конституцията правомощия е предпос
тавка за вземане на решения по вътрешно
убеждение, основани единствено на закона и
установените факти.
Уважаеми госпожи и господа народни пред
ставители,
Ръководейки се от горните мотиви, на осно
вание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Репу
блика България връщам § 24 относно чл. 34е,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 4, т. 1 и 3 и § 26 относно
чл. 34з от Закона за изменение и допълнение на
Закона за специалните разузнавателни средства,
приет на 11 юли 2013 г., за ново обсъждане от
Народното събрание.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
ОТ 19 ЮЛИ 2013 Г.

за приемане на Тарифа за определяне на
цените, които се заплащат за изпълнението
на мерките по държавната профилактична
програма и програмите за надзор и ликви
диране на болести по животните за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за оп
ределяне на цените, които се заплащат за
изпълнението на мерките по държавната
профилактична програма и програмите за
надзор и ликвидиране на болести по живот
ните за 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

ТАРИФА

за определяне на цените, които се заплащат
за изпълнението на мерките по държавната
профилактична програма и програмите за
надзор и ликвидиране на болести по живот
ните за 2013 г.
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. С тарифата се определят цените,
които се заплащат на ветеринарните лекари
за извършените от тях мероприятия съгласно
държавната профилактична програма (ДПП)
и програмите за надзор и ликвидиране болес
тите по животните.
Чл. 2. Заплащането по чл. 1 се извършва
от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) след
представяне на отчетни документи за прове
дените мероприятия, заверени от Областната
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).
Чл. 3. Обемът на мерките по ДПП и про
грамите за надзор и ликвидиране на болести
по животните и срокът за изпълнението им
се определят с национален годишен профи
лактичен план, утвърден от изпълнителния
директор на Българската агенция по безопас
ност на храните (БАБХ).
Чл. 4. Ветеринарните лекари представят
списък с обслужваните обекти, заверен от
ОДБХ.
Чл. 5. Цените за мероприятията, проведени
по ДПП и програмите за надзор и ликвидиране
на болестите по животните, се заплащат по
банков път от ДФЗ.
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Раздел II
Цени, които се заплащат на ветеринарните
лекари, сключили договор за изпълнението
на мерките по държавната профилактична
програма и програмите за надзор и ликви
диране на болести по животните за 2013 г.
Чл. 6. За извършване на ваксинация сре
щу антракс и въвеждане в Интегрираната
информационна система на БАБХ (ВетИС)
на извършеното мероприятие се заплащат:
1. за ваксинация на едро преживно животно
(ЕПЖ) и еднокопитно животно (ЕКЖ) – за
едно животно по 2,00 лв.;
2. за ваксинация на дребно преживно жи
вотно (ДПЖ) – за едно животно по 1,00 лв.
Чл. 7. За извършване на ваксинация срещу
Нюкясълска болест се заплащат:
1. за ваксинация срещу Нюкясълска болест
с жива ваксина La Sota (очно – назално) – за
една птица по 0,05 лв.;
2. за ваксинация срещу Нюкясълска болест
с инактивирана ваксина – подкожно – за една
птица по 0,15 лв.
Чл. 8. За извършване на ваксинация срещу
заболяването бяс и въвеждане на данните
във ВетИС се заплащат по 5,00 лв. за едно
животно.
Чл. 9. За извършване на алергично изслед
ване за туберкулоза и въвеждане на резултатите
във ВетИС на извършеното мероприятие се
заплащат:
1. за алергично изследване за туберкулоза
на ЕПЖ – за едно животно по 14,00 лв.;
2. за алергично изследване за туберкулоза
на свине (СВ) – за едно животно по 5,00 лв.;
3. за алергично изследване за туберкулоза
на птица – за една птица по 2,00 лв.
Чл. 10. За вземане, изпращане и въвеждане
на данните във ВетИС на проби за бакте
риологично и вирусологично изследване за
болестите, посочени в списъка по чл. 118 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност,
се заплащат:
1. за проба за бактериологично и вирусоло
гично изследване от ЕПЖ – за едно животно
по 1,00 лв.;
2. за проба за бактериологично и вирусоло
гично изследване от ДПЖ – за едно животно
по 1,00 лв.;
3. за проба за бактериологично и вирусо
логично изследване от СВ – за едно животно
по 1,00 лв.;
4. за проба за бактериологично и вирусо
логично изследване от птици – за една птица
по 0,50 лв.;
5. за проба за бактериологично и вирусоло
гично изследване от ЕКЖ – за едно животно
по 1,00 лв.;
6. за проба за бактериологично и виру
сологично изследване от диви животни и
птици – за едно животно по 0,50 лв.;
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7. за проба от пчелни семейства за гнил
цови заболявания – за една проба по 1,00 лв.;
8. за проба за бактериологично и вирусо
логично изследване от куче, котка – за една
проба по 1,00 лв.
Чл. 11. За вземане и изпращане на кръвна
проба и въвеждане във ВетИС на извършеното
мероприятие се заплащат:
1. за вземане на кръвна проба на ЕПЖ – за
едно животно по 4,00 лв.;
2. за вземане на кръвна проба на ДПЖ – за
едно животно по 4,00 лв.;
3. за вземане на кръвна проба на СВ – за
едно животно по 4,00 лв.;
4. за вземане на кръвна проба на ЕКЖ – за
едно животно по 4,00 лв.;
5. за вземане на кръвна проба на птица – за
една птица по 0,50 лв.
Чл. 12. За вземане, изпращане и въвеждане
на данните във ВетИС на проба от мозъчен
ствол за ТСЕ от видовете и категориите жи
вотни се заплащат:
1. за проба от мозъчен ствол от ЕПЖ – за
едно животно по 16,00 лв.;
2. за проба от мозъчен ствол от ДПЖ – за
едно животно по 16,00 лв.
Чл. 13. За извършване на вземане и изпра
щане на клоакална и/или трахеална тампонпроба или фекална проба от птица се заплащат
по 0,50 лв. за една птица.
Чл. 14. За извършване на преглед на пчелни
семейства се заплащат:
1. за гнилцови заболявания – за едно пчелно
семейство по 1,00 лв.;
2. за извършване на преглед на пчелни
семейства за „Нозематоза“ – за едно пчелно
семейство по 0,50 лв.
Чл. 15. За извършване на клинични обслед
вания на свиневъден обект за заболяването
класическа чума по свинете, попълване на
чек-лист и въвеждане във ВетИС на извър
шеното мероприятие се заплащат по 4,00 лв.
за един свиневъден обект.
Чл. 16. (1) За извършване на клинични
прегледи за екзотични болести се заплащат:
1. за клинични прегледи за екзотични
болести на ЕПЖ – за един животновъден
обект – 4,00 лв.;
2. за клинични прегледи за екзотични
болести на ДПЖ – за един животновъден
обект – 4,00 лв.;
3. за клинични прегледи за екзотични болести
на СВ – за един животновъден обект – 4,00 лв.
(2) Извършването на клинични прегледи
за шап по чифтокопитните животни се запла
ща след представяне на попълнен чек-лист и
въвеждане във ВетИС.
Чл. 17. За извършване на идентификация
на животните в животновъдните обекти в
законоустановените срокове и въвеждане на
данните във ВетИС се заплащат:
1. за ЕПЖ – за едно животно по 4,00 лв.;
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2. за ДПЖ и СВ – за едно животно по
2,50 лв.;
3. за ЕКЖ – за едно животно по 10,00 лв.
Чл. 18. За подмяна на паднали иденти
фикатори на ДПЖ и СВ и въвеждане на
данните във ВетИС се заплаща по 1,50 лв.
за едно животно.
Чл. 19. За изготвяне на заявка за подмя
на на лазерно надписани дентификационни
марки за ЕПЖ и поставянето им съгласно
Регламент 1760/2000 на Европейския парла
мент и на Съвета се заплаща по 1,00 лв. за
едно животно.
Раздел III
Цени, които се заплащат на лабораториите
за извършените анализи във връзка с изпъл
нението на мерките по държавната профи
лактична програма и програмите за надзор
и ликвидиране на болести по животните за
2013 г.
Чл. 20. За изследване за антраксни бацили
и въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС (Реакция преципитация
(РП) – тип Асколи) чрез топла или студена
асколи реакция за една проба се заплащат
32,00 лв.
Чл. 21. За изследване при инфекции и
въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС (Класическа микробио
логия – култивиране, изолиране и типизиране
на причинителя) за една проба се заплащат
25,00 лв.
Чл. 22. За изследване при бактериални
инфекции и въвеждане на резултатите от
лабораторните анализи във ВетИС Реакция
за свързване на комплемента (РСК) за една
проба се заплащат 25,00 лв.
Чл. 23. За изследване при метода ELISA и
въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС за една проба се запла
щат 30,00 лв.
Чл. 24. За изследване бърза аглутинация
(Розбенгал тест (РА) и въвеждане на резул
татите от лабораторните анализи във ВетИС
за една проба се заплащат 7,00 лв.
Чл. 25. За изготвяне на имунодифузионен
тест при бактериални и вирусни заболявания
(Имунодифузионен тест (АГИД) и въвеждане
на резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС за една проба се заплащат 28,00 лв.
Чл. 26. За изследване при микроаглутина
ция (Реакция микроаглутинация) и въвеждане
на резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС за една проба се заплащат 6,00 лв.
Чл. 27. За изследване серологични и ви
русологични (Полимеразно верижна реакция
(PCR) и въвеждане на резултатите от лабо
раторните анализи във ВетИС за една проба
се заплащат 35,00 лв.
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Чл. 28. За изследване чрез бърза аглути
нация (Аглутинация (РВХА) и въвеждане на
резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС за една проба се заплащат 10,00 лв.
Чл. 29. За изследване на пряка имуно
флуоресценция на хистосрезове и ламели с
клетъчни култури (Пряка имунофлуоресцен
ция (ДИФ) и въвеждане на резултатите от
лабораторните анализи във ВетИС за една
проба се заплащат 25,00 лв.
Чл. 30. За изследване на вируснеутрали
зация (ВН) и въвеждане на резултатите от
лабораторните анализи във ВетИС за една
проба се заплащат 25,00 лв.
Чл. 31. Цените на лабораториите по този
раздел не вк лючват стойност та на диаг
ностикумите и се заплащат след въвеждане
на резултатите от лабораторните анализи от
съответната лаборатория във ВетИС.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата:
1. „Дребни преживни животни“ са овце,
кочове, кози майки, пръчове и приплодите им.
2. „Едри преживни животни“ са говеда,
биволи и приплодите им.
3. „Еднокопитни животни“ са коне, мага
рета, мулета, катъри и приплодите им.
4. „Свине“ са всички животни от вида Suis.
5. „Птици“ са птици от вида кокошки, пуй
ки и водоплаващи, отглеждани със стопанска
цел, както и дивите птици.
6. „ТСЕ“ са трансмисивни спонгиформни
енцефалопатии.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тарифата се приема на основание
чл. 46в от Закона за ветеринарномедицин
ската дейност.
5812

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОГОДБА

между правителството на Република Бълга
рия и правителството на Кралство Мароко
за морско търговско корабоплаване
(Утвърдена с Решение № 851 от 29 ноември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
19 юли 2013 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Кралство Мароко, наричани
по-нататък „Договарящи се страни“,
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като потвърждават стремежа си да развиват
морското търговско корабоплаване между
страните на основата на равноправието и
взаимните интереси,
в желанието си да съдействат за укрепва
нето на сътрудничеството в областта на мор
ското търговско корабоплаване на основата
на принципа на свободата на търговското
корабоплаване,
се договориха за следното:
Член 1
В тази Спогодба:
1. Терминът „Кораб на една от Договарящите
се страни“ се отнася за всеки кораб, регистри
ран в съответствие със законодателството на
Договарящата се страна и плаващ под знамето
на тази държава, както и всеки чартиран ко
раб. Под „чартиран кораб“ се разбира кораб,
който е регистриран в трета държава в съот
ветствие с нейното законодателство и плаващ
под знамето на тази държава и е експлоатиран
от физическо или юридическо лице на една
от Договарящите се стрaни съгласно нейното
законодателство. Този термин не включва
военните и другите кораби, експлоатирани с
нетърговски цели, а също и хидрографските,
научноизследователските и риболовните ко
раби и кораби, задвижвани с ядрена енергия.
2. Терминът „Член на екипажа“ означава
капитана или всяко друго лице, което през
време на рейса изпълнява задължения на
борда на кораба, свързани с експлоатацията,
поддръжката на кораба или с обслужването
и което е включено в екипажния списък.
3. „Юридическо лице“ се отнася до всяка
компания, която отговаря на следните условия:
а) да е учредена в съответствие със зако
нодателството на Договарящата се страна;
б) да е учредена в съответната Договаряща
се страна;
в) да притежава седалище в страната на
регистрация и
г) да се занимава с кораби за международен
търговски превоз или да управлява кораби.
4. „Пристанище“ означава всяко между
народно търговско пристанище на една от
Договарящите се страни, отворено за чуж
дестранни плавателни съдове.
5. Компетентните власти са:
за Република България – Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
за Кралство Мароко – министерството,
което отговаря за морския транспорт.
Член 2
Тази Спогодба се прилага на територията
на Република България и на територията на
Кралство Мароко.
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Член 3
Сътрудничеството между Република Бъл
гария и Кралство Мароко в областта на мор
ското търговско корабоплаване се основава
на принципите на равноправието, зачитането
на на ц иона лни я су верен и т ет, вза и м н и т е
интереси.
Договарящите се страни по всякакъв начин
съдействат за реализирането на принципа на
свободата на търговското корабоплаване и се
въздържат от действия, които биха могли да
бъдат в ущърб на нормалното развитие на
международното корабоплаване.
Член 4
Договарящите се страни съдействат за
установяването на контакти между техните
предприятия, организации и служби, които
осъществяват дейност в областта на морския
транспорт.
Член 5
1. Договарящите се страни се съгласиха:
а) да насърчават участието на кораби на
Договарящите се страни в морски превози
между пристанищата на техните страни;
б) да си сътрудничат при отстраняването на
препятствия, които биха могли да затруднят
развитието на превозите между пристанищата
на техните страни;
в) да си съдействат по отношение безопас
ността на корабоплаването;
г) да не препятстват извършването на
превози по море от корабите на една от До
говарящите се страни между пристанищата на
другата Договаряща се страна и пристанищата
на трети страни.
2. Разпоредбите на алинея 1 на този член
не засягат правото на корабите на трети стра
ни да участват в превозите по море между
пристанищата на Договарящите се страни и
пристанищата на трети страни.
Член 6
Клаузите на тази Спогодба не превъзхождат
ангажиментите, поети от всяка Договаряща се
страна в рамките на международни организа
ции или двустранни споразумения, отнасящи
се, освен всичко останало, до предоставянето
на транспортни услуги.
Договарящите се страни се задължават
да се информират взаимно за всеки подобен
ангажимент.
Член 7
1. Всяка от Договарящите се страни пре
доставя на корабите на другата Договаряща се
страна, участващи в международните морски
превози, същия режим както на собствените
си кораби по отношение на свободния достъп
до пристанищата, предоставянето на кейови
места и на товаро-разтоварно оборудване,
слизането и качването на пътници, събира
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нето на пристанищни такси и използването
на услуги, свързани с морското търговско
корабоплаване.
2. Разпоредбите по алинея 1 на този член:
а) не се прилагат за пристанищата, затво
рени за чуждестранни кораби;
б) не се прилагат по отношение на дейност,
която всяка от Договарящите се страни резер
вира за своите предприятия и организации,
като каботаж, спасителни операции и влачене;
в) не се отнасят до изключенията от пра
вилата за задължителен пилотаж;
г) не засягат прилагането на законода
телството на всяка една от Договарящите се
страни, отнасящо се до влизането, престоя и
излизането на чужденци.
Член 8
Всяка Договаряща се страна предприема в
съответствие със своето национално законода
телство необходимите мерки за облекчаване
и ускоряване на морските превози, за предо
твратяване на необоснованото задържане на
кораби и за възможното ускоряване и опро
стяване на уреждането на митническите и
всички други формалности в пристанищата.
Член 9
1. Документите, които удостоверяват на
ц иона л нос т та на кораби т е, мери т ел но т о
свидетелство и другите корабни документи,
издадени или признати от едната Договаряща
се страна, се признават и от другата Догова
ряща се страна.
2. Корабите на едната Договаряща се стра
на, които са снабдени със законно издадени
тонажни сертификати, на основание Между
народната конвенция за тонажно измерване
на корабите от 1969 г. се освобождават от
ново измерване в пристанищата на другата
Договаряща се страна. Тези сертификати се
приемат за база при изчисляването на прис
танищните такси.
3. Договарящите се страни си запазват
правото да извършват контролно измерване
на корабите при съмнение за несъответствие
между данните в мерителното свидетелство
и действителните характеристики на кораба.
Член 10
Всяка от Договарящите се страни признава
удостоверенията за самоличност на моряците,
издадени от компетентните власти на другата
Договарящата се страна.
Такива удостоверения за самоличност са:
за Република България – Моряшки паспорт
(Seamen’s passport);
за Кралство Мароко – Моряшка книжка
(„Le Livret Maritime“).
Този документ гарантира на моряците об
ратно влизане в страната, която го е издала.
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Член 11
На лицата, които притежават посочените
в член 10 на тази Спогодба удостоверения за
самоличност в качеството си на членове на
екипаж на кораб на Договарящата се страна,
издала удостоверението, се разрешава по вре
ме на престоя на кораба в пристанището на
другата Договаряща се страна да слизат на
брега и да пребивават в пристанищния град
без виза в съответствие със законодателството
на тази страна, при условие че капитанът на
кораба е предал на местните компетентни ор
гани заверен списък на членовете на екипажа.
При слизането на брега и завръщането
им на борда на кораба тези лица трябва да
преминават през установения контрол.
Член 12
1. Държавните органи на всяка Договаря
ща се страна признават посочените в член
10 на тази Спогодба валидни удостоверения
за самоличност на моряците, издадени от
компетентните органи на другата Договаряща
се страна, когато е необходимо да влязат в
страната, да преминат през нейната територия,
независимо с какво транспортно средство,
или да я напуснат като пътници с какъвто и
да е вид транспорт с цел:
а) да се качат на своя кораб или да се
прехвърлят на друг кораб;
б) да преминат транзит, за да се качат на
кораба си, който се намира в друга страна;
в) да се завърнат в страната си или с друга
цел, разрешена от властите на съответната
страна, като спазват законите и правилата на
тази Договаряща се страна.
2. Компетентните органи на едната Дого
варяща се страна разрешават пребиваването в
болница на своя територия на член на екипажа
на кораб на другата Договаряща се страна за
времето, необходимо за лечение.
Всяка от Договарящите се страни оказва
необходимата медицинска помощ на членовете
на екипажа на корабите на другата Догова
ряща се страна в съответствие с вътрешното
си законодателство.
Член 13
Разпоредбите на членове 10, 11 и 12 се
прилагат за всяко лице, което не е гражданин
на нито една от Договарящите се страни, но
има удостоверение за самоличност, съответ
стващо на разпоредбите на Конвенцията за
облекчаване на морското корабоплаване от
1965 г. и Приложението към нея или на Кон
венция № 108 на Международната организация
на труда за националните удостоверения за
самоличност на моряците. Такова удостовере
ние за самоличност трябва да бъде издадено
от държавата, която е страна по съответната
Конвенция, и да гарантира на притежателя си
връщане в страната, издала удостоверението.
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Член 14
1. При сп а зва не н а ра зпор ед би т е н а
чл. 10 – 12 от тази Спогодба всяка от Догова
рящите се страни прилага своето национално
законодателство относно режима на влизане,
пребиваване и напускане на чужденци на
нейната територия.
2. Всяка от Договарящите се страни си
запазва правото да отказва влизане и преби
ваване на своята територия на лица, считани
за нежелани.
Член 15
Капитаните на кораби на Договарящите се
страни, чийто екипаж не е вече пълен поради
болест и други причини, могат да наемат в
другата Договаряща се страна необходимите
членове за попълване на екипажа, за да про
дължат пътуването. Наемането става винаги
с доброволно съгласие на наемания член на
екипажа в съответствие със закона на стра
ната, под чието знаме е корабът.
Член 16
1. Ако кораб на едната от Договарящите
се страни претърпи корабокрушение, заседне,
бъде изхвърлен на брега или претърпи друга
авария край бреговете на другата Договаряща
се страна, компетентните органи на тази страна
ще окажат на пътниците, екипажа, а също и
на кораба и неговия товар такава помощ и
съдействие, каквито и на кораб, плаващ под
национално знаме.
2. Кораб на едната Договаряща се страна,
който е претърпял авария, неговият товар,
запаси, а също и друго имущество, ако не са
предназначени за потребление и използване
на територията на другата Договаряща се
страна, не се облагат с данък върху добаве
ната стойност, митата и таксите с равностоен
ефект, дължими при внос.
3. Разпоредбите на алинея 2 от този член
не отменят прилагането на законите и пра
вилата, които действат на територията на
Договарящите се страни относно временното
складиране на товари.
Член 17
Договарящите се страни дават разрешение
за учредяване на техните територии на пред
ставителства на корабоплавателни предприя
тия и организации на другата Договаряща се
страна. Дейността на тези представителства
се подчинява на законите на страната, на
чиято територия са учредени.
Член 18
1. Всяка от Договарящите се страни пре
доставя на корабоплавателните предприятия и
организации на другата Договаряща се страна
правото да използва за плащания доходите
и другите постъпления, получени на терито
рията на първата Договаряща се страна от
морски превози.
Всяка от Договарящите се страни предос
тавя на корабоплавателните предприятия и
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организации на другата Договаряща се страна
правото да превежда тези доходи и други по
стъпления, след извършване на споменатите
плащания, на територията на другата Догова
ряща се страна в съответствие с действащото
национално законодателство на страната, от
чиято територия се превеждат доходите.
2. Всички плащания, които произтичат
от дейност, извършвана в съответствие с
тази Спогодба, се осъществяват в свободно
конвертируема валута, взаимно приемлива за
заинтересованите организации на Договаря
щите се страни.
Член 19
1. Компетентните органи на едната Дого
варяща се страна не разглеждат граждански
спорове между корабособственика, капитана
и другите членове на екипажа, възникнали
във връзка с трудовите правоотношения и
работата на борда на кораба на другата До
говаряща се страна.
2. За престъпления на борда на кораб на
една от Договарящите се страни, извършени
по време на престой в пристанище или въ
трешни води на другата Договаряща се страна,
се прилага наказателната юрисдикция на тази
Договаряща се държава.
3. За престъпления на борда на кораб на
една от Договарящите се страни, извършени
по време на транзитно преминаване през
териториалното море на другата Договаряща
се страна, не се прилага националната наказа
телна юрисдикция на тази крайбрежна Дого
варяща се страна с изключение на случаите:
а) ако престъплението е насочено срещу
мира в държавата и води до нарушаване на
спокойствието и реда в териториалните є води;
б) ако последиците от престъплението се
разпространяват върху интересите на държа
вата или нейните граждани;
в) за пресичане на незаконната търговия
с наркотични, психотропни и радиоактивни
вещества;
г) ако е налице съгласието на компетентно
дипломатическо или консулско длъжностно
лице на държавата, под чиeто знаме плава
корабът;
д) ако престъплението е против мира и
човечеството.
4. Разпоредбите на алинеи 1 и 2 на този
член не засягат правото на контрол и разслед
ване на случаи, което властите на всяка от
Договарящите се страни имат в съответствие
със своето законодателство.
Член 20
Представители на компетентните органи
на Договарящите се страни при необходимост
се срещат поредно в Република България и в
Кралство Мароко за провеждане на консул
тации по въпроси, свързани с изпълнението
на тази Спогодба, и по други въпроси на ко
рабоплаването, които са от взаимен интерес.
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Член 21
Всеки спор, който се отнася до тълкува
нето или прилагането на тази Спогодба, се
разрешава по пътя на преките преговори
между компетентните органи на Договаря
щите се страни. Ако споменатите органи
не постигнат съгласие, спорът се решава по
дипломатически път.
Член 22
Тази Спогодба се сключва за неопределен
срок и влиза в сила на тридесетия ден след
датата на получаване на втората от нотите, с
които Договарящите се страни се уведомяват
взаимно за изпълнението на изискванията,
необходими за влизането є в сила съгласно
националните им законодателства.
Всяка от Договарящите се страни може да
денонсира тази Спогодба с писмено уведом
ление, отправено по дипломатически път до
другата Договаряща се страна. Прекратяването
влиза в сила след изтичането на шест месеца
от датата на получаване на това уведомление
от другата Договаряща се страна.
Подписана в Рабат на 28 септември 2010 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, арабски и английски език, като
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия в тълкуването на текста на тази
Спогодба за меродавен се приема текстът на
английски език.
За правителството на
Република България:
Камен Кичев,
заместник-министър
на транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
5690

За правителството на
Кралство Мароко:
Ахмед Реда Шами,
министър на
индустрията,
търговията
и новите
технологии

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното
облекло, отличителните знаци и принадлеж
ностите, свързани с изпълнението на служеб
ните задължения на държавните служители
в Министерството на вътрешните работи
(обн., ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 71
от 2011 г. и бр. 23 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 6 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 1:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) служителите от Главна дирекция „На
ционална полиция“ (ГДНП) с изключение на
служителите от дирекция „Специализирани
полицейски сили“ (ДСПС);“
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б) буква „б“ се отменя.
2. В т. 3:
а) в буква „а“ съкращението „ГДОП“ се
заменя с „ГДНП“;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) сл у ж ителите от базите „Гранични
полицейски кораби“ (БГПК) и всички слу
жители с морско образование в ГДГП и
регионалните дирекции „Гранична полиция“
(РДГП), сектор „Регионален координационен
център“ и Мобилната гранично-полицейска
група за бордови контрол при РДГП – Бургас,
с изключение на държавните служители от
група „Анализ и прогнози“;“
в) в буква „в“ съкращението „ГДКП“ се
заменя с „ГДНП“;
г) буква „г“ се отменя.
§ 2. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) В Главна дирекция „Национална
полиция“ в униформено облекло изпълняват
служебните си задължения:
1. замес т н и к-д и рек т ор ът с въ з ложен и
функции по направление на охранителна и
пътна полиция;
2. държавните служители от сектор „Опе
ративен дежурен център и отбранително-мо
билизационна подготовка“ (ОДЦ и ОМП),
осъществяващи операт ивно деж у рст во, с
изключение на служителите на длъжност
„водач на оперативен автомобил“;
3. началникът на ОТП и началниците на
районни управления „Транспортна полиция“
(РУТП);
4. държавните служители от сектор „Ох
ранителна полиция“ на ОТП с изключение
на служителите на длъжност „техник/старши
техник, той и водач на автомобил“;
5. държавните служители от сектор „Ох
ранителна полиция“ на РУТП;
6. държавните служители в Оперативна
дежурна част (ОДЧ) в РУТП, осъществява
щи оперативно дежурство, с изключение на
служителите на длъжност „младши експерт,
(ЕКД) той и водач на оперативен автомобил“
и „водач на оперативен автомобил ІІ – І степен
(домакин, завеждащ въоръжение)“;
7. държавните служители от отдел „Охрани
телна полиция“ с изключение на служителите
на длъжност:
а) водач на оперативен автомобил;
б) специалистите VI – IV ст. (ветеринарен
лекар), техническите сътрудници (зоотехник)
и техническите сътрудници (домакин), водач
на автомобил в сектор „Кинология, племенно
дело и специална подготовка на водачи на
служебни кучета“;
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8. държавните служители от отдел „Ох
ранителна дейност, разрешителен режим и
лицензионна дейност“ (ОДРРЛД) с изключение
на служителите на длъжност:
а) спец иа л ис т и т е V I – I с т. (сис т емен
администратор) и технически – главен тех
нически сътрудник в „Административна и
информационна дейност“ в сектор „Контрол
на общоопасните средства“;
б) служителите от „Техника“ в сектор
„Сигнално-охранителна дейност“;
9. държавните служители от отдел „Пътна
полиция“ с изключение на служителите на
длъжност:
а) водач на оперативен автомобил;
б) началник на група „Автоматизирани
информационни системи (АИС)“;
в) главния технически сътрудник в група
„АИС“;
10. в дирекция „Специализирани полицей
ски сили“:
а) директорът и заместник-директорът;
б) държавните служители от отдел „Орга
низация на охранителната дейност“ с изклю
чение на служителите на длъжност:
аа) водач на оперативен автомобил;
бб) технически сътрудник в сектор „Охрана
на обществения ред и специални операции“;
в) държавните служители от отдел „Охрана
на банкови обекти и сигурност“ с изключе
ние на служителите от звено „Техническо
осигуряване“;
г) държавните служители от отдел „Ко
мендатура“;
д) държавните служители в специали
зираните полицейски управления (СПУ) с
изключение на служителите от сектор/група
„Административна и обслужваща дейност“.
(2) Директорът и заместник-директорите
на ГДНП изпълняват в униформено облекло
конкретни служебни задължения, определени
със заповед на министъра на вътрешните ра
боти или на главния секретар на МВР.
(3) Заместник-директорът с възложени
функции по направление на охранителна и
пътна полиция може да изпълнява в цивилно
облекло конкретни служебни задължения,
определени със заповед на министъра на
вътрешните работи или на главния секретар
на МВР.
(4) Директорът и заместник-директорът на
ДСПС, началниците на отдели и сектори могат
да изпълняват в цивилно облекло конкретни
служебни задължения, определени със заповед
на директора на ГДНП.“
§ 3. Член 9 се отменя.
§ 4. Член 10 се отменя.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
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а) в т. 2 думите „Охрана на държавната
граница“ (ОДГ)“ се заменят с „Гранично
наблюдение“ (ГН)“;
б) в т. 3 думите „Гранична контролнопропускателна дейност“(ГКПД)“ се заменят
с „Гранични проверки“ (ГП)“, а думите „Тех
нически средства, документи и експертизи“
се заменят с „Национален център за борба с
фалшиви и подправени документи“;
в) в т. 4 думите „и операторите на Интегри
раната система за наблюдение“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 съкращението „ОДГ“ се заменя
с „Охрана на държавната граница“ (ОДГ)“;
б) в т. 3 съкращението „ГКПД“ се заменя с
„Гранична контролно-пропускателна дейност“;
в) в т. 6 думите „група ОДЦ до началник
на група включително“ се заменят със „сектор
„Регионален координационен център“ до на
чалник на сектор включително, с изключение
на служителите от група „Анализ и прогнози“
и звено „Диагностика и техническа поддръж
ка на интегрирана система за наблюдение“;
г) създава се т. 7:
„7. държавните служители от сектор „Гра
нични проверки“ и сектор „Летищна сигур
ност“ при РДГП Аерогари до началник на
сектор включително.“
3. В ал. 3, т. 7 думата „звената“ се заменя
с „групите“.
4. В ал. 4, т. 3 след думите „гранично-поли
цейски кораби“ запетаята се заменя със съюза
„и“, а след съкращението „БГКП“ запетаята и
думите „екипажа на „Плаваща железобетонна
работилница“ и кораборемонтна работилница“
се заличават.
§ 6. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точки 3 – 10 се изменят така:
„3. държавните сл у ж ители от сектори
„Пожаро-технически експертизи“ и „Оценка
на съответствието“ към отдел „Център за
изследвания и експертизи“;
4. държавните служители от отдел „Мони
торинг и управление на риска“ с изключение
на служителите от сектор „Център за аеро
космически наблюдения“ и сектор „Възста
новяване и подпомагане“;
5. държавните служители от отдел „Държа
вен противопожарен контрол и превантивна
дейност“ с изключение на държавния служител
с длъжност технически сътрудник – главен
технически сътрудник в сектор „ПБЗН в
обекти на БНБ“;
6. държавните служители от отдел „Опе
ративно-технически“;
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7. държавните служители от сектор „На
ционален оперативен център“ с изключение
на служителите на длъжност „водач на опе
ративен автомобил“;
8. държавните служители от Столично
управление „Пожарна безопасност и защита
на населението“ (СУПБЗН) с изключение
на служителите от сектори „Координация
и информационно-аналитична дейност“ и
„Логистика“, група „Финансово осигуряване“,
„Правно осигуряване“, и държавните служите
ли с длъжност технически сътрудник – старши
технически сътрудник (домакин);
9. държавните служители от областните
управления „Пожарна безопасност и защита
на населението“ (ОУПБЗН) с изключение на
служителите от „Логистика“, „Информацион
но-аналитична дейност и административно
обслужване“ и „Финансово осигуряване“;
10. държавните служители с длъжност
младши специалист, младши специалист (на
чалник-склад), сътрудник по охраната – стар
ши сътрудник по охраната (началник-склад)
и сътрудник по охраната – старши сътрудник
по охраната в отдел „Отбранително-моби
лизационна подготовка“ при изпълнение на
конкретни служебни задължения.“
2. Точки 11 – 17 се отменят.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 6:
„6. държавните служители от сектор/група
„Миграция“ към СДВР и ОДМВР до начал
ник-сектор включително при изпълнение на
конкретни служебни задължения;“
б) досегашната т. 6 става т. 7.
2. В ал. 2 след думите „на охранителна
полиция“ се добавя „и пътна полиция“.
§ 8. В чл. 14 думите „група „Реагиране и
проникване“ на ГДКП“ се заменят със „сек
тор „Реагиране и проникване“ на ГДНП“, а
думите „СЗОЗ на ГДБОП“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 9. В чл. 16 т. 1 се изменя така:
„1. преподавателите от катедра „Пожарна
тактика и аварийно-спасителна дейност“ и
държавните служители от звено „Практическа
подготовка по ПБЗН;“.
§ 10. В чл. 22, т. 3 след думите „охрана на
обществения ред“ се поставя запетая, а думите
„и охрана и контрол на държавната граница“ се
заменят с „извършване на гранични проверки
и осъществяване на гранично наблюдение“.
§ 11. В чл. 24, ал. 2 думите „риза и вра
товръзка“ се заменят с „риза, вратовръзка и
обувки половинки – цвят черен“.
§ 12. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В раздел I „Униформено облекло за
главни и старши комисари от МВР“:
а) в „Строева/парадна униформа – мъжка“:
аа) създава се нова т. 2:
„2. палто;“
бб) досегашните т. 2 – 13 стават съответно
т. 3 – 14;
б) в „Строева парадна униформа – дамска“:
аа) създава се нова т. 2:
„2. палто;“
бб) досегашните т. 2 – 12 стават съответно
т. 3 – 13.
2. В раздел II „Униформено облекло за
държавните служители от МВР, получавано
като лично вещево доволствие“:
а) в „Строева/парадна униформа – мъжка“:
аа) създават се нови т. 2 и 3:
„2. палто;
3. пуловер шпиц, с дълъг ръкав;“
бб) досегашните т. 2 – 21 стават съответно
т. 4 – 23;
б) в „Строева парадна униформа – дамска“:
аа) създават се нови т. 2 и 3:
„2. палто;
3. пуловер шпиц, с дълъг ръкав;“
бб) досегашните т. 2 – 18 стават съответно
т. 4 – 20;
в) в „Специална зимна униформа – мъжка“
се създава т. 12:
„12. термобельо (фланелка и клин).“;
г) в „Специална лятна униформа – мъжка“:
аа) създава се нова т. 5:
„5. лятна трикотажна блуза с надпис и
цвят за съответната структура;“
бб) досегашните т. 5 – 9 стават съответно
т. 6 – 10;
д) в „Специална зимна униформа – дамска“
се създава т. 13:
„13. термобельо (фланелка и клин).“;
е) в „Специална лятна униформа – дамска“:
аа) създава се нова т. 5:
„5. лятна трикотажна блуза с надпис и
цвят за съответната структура;“
бб) досегашните т. 5 – 9 стават съответно
т. 6 – 10.
3. В раздел ІІІ „Униформено облекло за
служебно ползване от държавни служители
на МВР“ се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 1:
аа) в основния текст думите „група „Реаги
ране и проникване“ на ГДНП“ се заменят със
„сектор „Реагиране и проникване“ на ГДНП“,
а думите „СЗОЗ на ГДБОП“ и запетаята след
тях се заличават;
бб) в „Тактическа зимна униформа“ в т. 7
след думите „термобельо – комплект“ в скоби
се добавя „фланелка и клин“;
б) в т. 3:
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аа) в т. 3.6 се създават т. 9 – 13:
„9. тактически елечета за 30 % от плава
телния състав;
10. термобельо – комплект, за 30 % от
плавателния състав;
11. шапка зимна – цвят черен, за 30 % от
плавателния състав;
12. тактически ръкавици – цвят черен, за
30 % от плавателния състав;
13. протектори за 30 % от плавателния
състав.“;
бб) точка 3.7 се изменя така:
„3.7. Специално облекло за държавни слу
жители от СОВН при ГДГП:
Специално облекло за летателния състав,
изпълняващ летателна програма:
1. яке от лицева кожа, подплатено с коп
ринен хастар;
2. подбоне от копринен хастар;
3. костюм зимен летателен (гащеризон и
яке) с пилотка;
4. гащеризон летен летателен с пилотка;
5. обувки летателни;
6. бельо с дълги ръкави и крачоли от въл
нен трикотаж;
7. фланела с висока яка;
8. бельо трикотажно с дълги ръкави и
крачоли;
9. ръкавици от лицева кожа с подплата;
10. ръкавици летателни без подплата;
11. шалче копринено с цвета на летателния
костюм;
12. палто от лицева кожа.
Специално облекло за авиоинженери и
авиотехници, неизпълняващи летателни про
грами:
1. костюм зимен подплатен (гащеризон и
яке);
2. костюм пригоден (полугащеризон и яке);
3. гащеризон летен работен от ПЕ трико;
4. пилотка зимна;
5. пилотка лятна;
6. фланелка памучна с къси ръкави;
7. шапка зимна (плетена);
8. ръкавици кожени с подплата с пет пръста;
9. обувки технически;
10. сандали.“
§ 13. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Отличителни знаци за главни
и старши комисари“:
а) в т. 1:
аа) в т. 1.1 след думата „форма“ запетаята
и думите „с широчина 55 мм“ се заличават,
а след думата „метален“ се добавя „тъкан“;
бб) създава се нова т. 1.2:
„1.2. Пагони за палто – твърди пагони с
трапецовидна форма, със златисти орнамен
ти, релефни звезди, съответно 4 за главния
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секретар на МВР, 3 за главен комисар и 2
за старши комисар, и метален/тъкан вензел
в златист цвят. По дължина от двете стра
ни – червен бордюр.“;
вв) досегашните т. 1.2 и 1.3 стават съот
ветно т. 1.3 и 1.4 и в тях думите „с широчина
55 мм“ се заличават;
б) в т. 3 след думата „сако“ се поставя
наклонена черта, след която се добавя думата
„палто“.
2. В раздел II „Отличителни знаци към уни
форменото облекло на служителите от МВР“:
а) в т. 1 се създават т. 1.11 и 1.12:
„1.11. Пагоните за строеви облек ла на
служители категория „Д“ (главен полицай) са
жакардово тъкани, с размери 130 × 50 мм, с
твърда вложка от нетъкан текстилен материал
с една ивица, с широчина 20 мм, отстояща на
10 мм от външния край на пагона. Ивицата
е от сребриста металопластична нишка на
фон, съответстващ на цвета на униформата.
1.12. Пагоните за строеви облекла на слу
жители категория „Е“ (полицай) са жакардово
тъкани, с размери 130 × 50 мм, с твърда вложка
от нетъкан текстилен материал с една, две
или три ъгловидни ивици, с широчина 10 мм,
изобразяващи съответно III, II и I степен.
Ивиците са от сребриста металопластична
нишка на фон, съответстващ на цвета на
униформата.“;
б) в т. 2:
аа) точка 2.1 се изменя така:
„2.1. Емблема за ГДНП – жакардово тъ
кана, във формата на щит, с размери 75 ×
100 мм. В средата – изправен лъв с меч от
сребриста металопластична нишка на тъмно
син фон. Отляво надпис „РЕПУБЛИК А БЪЛ
ГАРИЯ“, отдясно – надпис „НАЦИОНАЛНА
ПОЛИЦИЯ“ на бял фон. В горната и долната
част – стилизирани трикольори.“;
бб) точка 2.4 се отменя;
вв) създава се т. 2.13:
„2.13. На всички строеви/парадни униформи
на държавните служители с морска квалифи
кация и компетентност на сакото се поставя
наръкавен знак – петолъчна звезда и галуни,
като галуните се зашиват на разстояние 10 см
от края на ръкава и на 1,5 см от копчетата.
Размерите на галуна са с дължина 125 мм,
широчина на „тесен“ галун – 10 мм, широчина
на „широк“ галун – 15 мм, и разстоянието
между галуните е 5 мм. Петолъчната звезда
е с размери 30 мм, която се поставя върху
подлепена текстилна основа (черен цвят) в
кръг с диаметър 30 мм и се зашива на 10 мм
над галуна/галуните по средата.“;
в) в т. 3:
аа) в таблицата ред със съдържание „ГДБОП
POLICE“ се заменя така:
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„
ТРАНСПОРТНА
ПОЛИЦИЯ

RAILWAY
POLICE

“
бб) след таблицата се създават т. 3.1 и 3.2:
„3.1. Нагръден знак за държавни служители
от ТП, ОП, ОДРРЛД, ПП, ГП, СПС, ПБЗН,
Миграция, СДОТО и СОБТ.
3.2. Нагръден знак за слу ж ителите от
СОВН – ГДГП – отляво на сакото на строе
вата униформа непосредствено над капачето
на джоба се пришива знак за принадлежност
към авиационния персонал – крилца сребрис
ти (текстил) с размери 90/27 мм.“;
г) в т. 4 на нов ред се създава изречение
трето:
„На левия и десния ръкав на якето от спе
циалната зимна униформа за служителите от
ОП, ОТП, ОПП се поставя сваляема наръкавна
емблема в основния цвят на униформата със
светлоотразителен надпис на английски език
за съответната структура.“;
д) в т. 5 на нов ред се създава изречение пето:
„Над кокардата на фуражката на служи
телите от СОВН – ГДГП се монтира знак
за принадлежност към авиационния персо
нал – крилца сребристи (метални) с размер
90/27 мм.“;
е) създават се т. 8, 9 и 10:
„8. Украса на палто – петлици във вид на
стилизирани дъбови клонки, двойни – за кате
гория „Б“ и „В“, и единични – за категория „Г“,
в сребрист цвят от ефектна металопластична
нишка, от нетъкан текстилен материал в цвета
на униформата, от полиестерна коприна, които
се пришиват в края на яката на палтото, с
изключение на служителите от ГДПБЗН, за
които украсата на палтото е петлици във вид
на стилизирани дъбови клонки, двойни – за
категория „Б“ и „В“, и единични – за категория
„Г“, в златист цвят от ефектна металопластична
нишка и сив ефект от полиестерна коприна,
които се пришиват в края на яката на палтото.
9. На ръкавите на сакото от строевата
у н иформа на д ърж а вн и т е с л у ж и т ел и о т
СОВН – ГДГП на разстояние 70 мм от края
на ръкава се пришиват сребристи ленти (тек
стил) с дължина 125 мм, широчина 15 мм и
разстояние 5 мм между тях, като броят на
лентите от една до четири се определя от
длъжността в екипажа, както следва:
– 4 ленти – командир на вертолет;
– 3 ленти – втори пилот;
– 2 ленти – борден инженер/борден техник;
– 1 лента – техник на хеликоптер.
10. На специалното униформено облекло
(зимно и лятно) за служителите от „Пътна
полиция“ се поставят светлоотразителните
ленти (кантове) от външната страна на кра
чолите и ръкавите.“
Министър:
Цветлин Йовчев
5772
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 31 от 2006 г. за условията и реда
за провеждане на изпит и за признаване на
правоспособност на отговорен актюер, за при
знаване на правоспособност, придобита извън
Република България, както и за формата на
актюерската заверка, формата и съдържа
нието на актюерския доклад и на справките
по Кодекса за застраховането и Закона за
здравното осигуряване, които отговорният
актюер заверява (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 51 от 2008 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата ду
мите „и Закона за здравното осигуряване“
се заличават.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „и здравното осигуряване“
се заличават.
2. В ал. 4 думите „и Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО)“ се заличават.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 след думата „застраховането“
поставената запетая и думите „здравното
осигуряване“ се заличават.
2. В т. 2 след думата „животозастрахова
не“ поставената запетая и думите „здравно
осигуряване“ се заличават.
§ 4. В чл. 3, ал. 2 думите „и здравното
осигуряване“ се заличават.
§ 5. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) Заявления по ал. 1 се подават в едно
месечен срок от датата на оповестяване на
решението по чл. 10, ал. 1 на електронната
страница на комисията в интернет. Заявле
ния, подадени извън посочения срок, не се
разглеждат.“
§ 6. В чл. 7, ал. 3 думите „тарифата – при
ложение към“ се заменят с „тарифата по“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „веднъж“ се добавя „на
две години“ и думата „годишно“ се заличава.
2. В ал. 3 думите „тарифата – приложение
към“ се заменят с „тарифата по“.
§ 8. В чл. 9 цифрата „2“ се заменя с „3“.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „насрочва“ се добавя
„с решение“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо след думата „оповес
тява“ се добавя „решението по ал. 1 и“;
б) в изречение трето думите „датата, съ
ответно на“ се заменят с „решението по ал. 1
и датата, съответно“.
§ 10. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията вписва служебно в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 13 ЗКФН лицата с призна
та правоспособност на отговорен актюер в
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7-дневен срок от представянето на документ,
удостоверяващ внасянето на дължимата такса
за издаване на сертификат съгласно тарифата
по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.“
§ 11. В чл. 13а, ал. 1 думите „чл. 97а, ал. 2,
т. 7 от Закона за здравното осигуряване“ се
заличават.
§ 12. В чл. 13г ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията вписва служебно в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 13 ЗКФН лицата с призна
та правоспособност на отговорен актюер в
7-дневен срок от представянето на документ,
удостоверяващ внасянето на дължимата такса
за издаване на сертификат съгласно тарифата
по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.“
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В едномесечен срок от получаване на
решението по чл. 13, ал. 1, чл. 13г, ал. 1 или
чл. 18, ал. 1 лицата с призната от комисията
правоспособност заплащат такса за издаване
на сертификат съгласно тарифата по чл. 27,
ал. 2 ЗКФН. Сертификатът се издава на хартиен
носител по образец, одобрен от комисията, в
14-дневен срок от представяне на документ,
удостоверяващ внасянето на дължимата такса.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „застраховане, животоза
страховането и/или здравното осигуряване“
се заменят със „застраховане и/или живото
застраховането“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението за признаване на
придобита правоспособност на отговорен
актюер в държава членка се прилагат:
1. документите по чл. 4, ал. 2;
2. нотариално заверен препис на документ
за призната правоспособност, диплом или друг
сертификат, който удостоверява признатата
правоспособност на отговорен актюер;
3. информация за компетентния орган или
организацията, издали документа, удостове
ряващ призната правоспособност;
4. информация за други данни, условия или
ограничения, свързани с признатата право
способност, невключени в документа по т. 2;
5. декларация за истинността на посочените
от лицата данни и за това, че им е известна
наказателната отговорност за представяне на
неверни данни, която се носи по Наказателния
кодекс на Република България.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Към заявлението за признаване на при
добита правоспособност на отговорен актюер
в държава, която не е членка на Европейския
съюз или Европейското икономическо прос
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транство, се прилагат документите по ал. 2,
както и информация за реда, по който на
лицето му е била призната правоспособност.“
§ 15. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:
„(3) Комисията вписва служебно в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 13 ЗКФН лицата с призна
та правоспособност на отговорен актюер в
7-дневен срок от представянето на документ,
удостоверяващ внасянето на дължимата такса
за издаване на сертификат съгласно тарифата
по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.“
§ 16. В заглавието на глава четвърта думите
„и ЗЗО“ се заличават.
§ 17. В чл. 21 ал. 2 се отменя.
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 думите „на здравноосигурител
ните дружества“ се заменят с „презастрахова
телите“ и изречение второ се заличава.
§ 19. В § 1, т. 1 от допълнителните раз
поредби след думата „презастрахователи“
поставената запетая и думата „здравнооси
гурителни“ се заличават.
§ 20. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби след думата „застраховането“ по
ставената запетая и думите „чл. 97а, ал. 2, т. 5
и ал. 3 и чл. 97в, ал. 6 от Закона за здравното
осигуряване“ се заличават.
§ 21. Приложение № 2 към чл. 21, ал. 2 и
приложение № 3 към чл. 22, ал. 4 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. В Наредба № 21 от 2005 г. за собствени
те средства и границата на платежоспособност
на застрахователите, презастрахователите и
здравноосигурителните дружества (обн., ДВ,
бр. 29 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 22 и 36 от
2006 г., бр. 2 от 2008 г.; изм., бр. 2 от 2013 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на наредбата думите
„застрахователите, презастрахователите и
здравноосигурителните дружества“ се заменят
със „застрахователите и презастрахователите“.
2. В чл. 1, ал. 1 думите „застрахователите,
презастрахователите и здравноосигурителните
дружества“ се заменят със „застрахователите
и презастрахователите“.
3. В чл. 3, ал. 1 думите „застрахователите,
презастрахователите и здравноосигурителните
дружества“ се заменят със „застрахователите
и презастрахователите“.
4. В чл. 4 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „застрахователите, пре
застрахователите и здравноосигурителните
дружества“ се заменят със „застрахователите
и презастрахователите“;
б) в ал. 2 думите „и на здравноосигури
телните дружества“ се заменят с „презастра
хователите“.
5. В чл. 5 се правят следните изменения:
а) в ал. 1:
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аа) в основния текст думите „застрахова
теля, презастрахователя или здравноосигури
телното дружество“ се заменят със „застра
хователя или презастрахователя“;
бб) в т. 2 думите „и по чл. 90в, ал. 2 от
Закона за здравното осигуряване“ се заличават;
вв) в т. 5 думите „или от здравноосигури
телното дружество“ се заличават;
б) в ал. 2 т. 4 и 5 се изменят така:
„4. балансовата стойност на у частията
по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните
разпоредби на Кодекса за застраховането, ко
ито застрахователят или презастрахователят
притежава в застраховател, презастраховател,
пенсионноосигурително дружество, застра
хователен холдинг, застрахователен холдинг
със смесена дейност, кредитна институция,
финансова институция по чл. 3, ал. 1 от За
кона за кредитните институции, дружество
за спомагателни услуги по чл. 2, ал. 4 от
Закона за кредитните институции, инвести
ционен посредник, управляващо дружество,
както и инвестициите в дългово-капиталови
(хибридни) инструменти и в подчинен дълг
в такива дружества, в които застрахователят
или презастрахователят има участие, когато
те не са консолидирани в отчета му;
5. балансовата стойност на участията, които
надхвърлят 50 на сто от капитала на свърза
ното дружество, които застрахователят или
презастрахователят притежава в търговски
дружества, различни от дружествата по т. 4,
както и инвестициите в дългово-капиталови
(хибридни) инструменти и в подчинен дълг
в такива дружества, в които застрахователят
или презастрахователят има участие, когато
те не са консолидирани в отчета му.“;
в) в ал. 3 думите „застрахователят, пре
застрахователят или здравноосигурителното
дружество“ се заменят със „застрахователят
или презастрахователят“.
6. В чл. 7 се правят следните изменения:
а) в т. 3 думите „или от здравноосигури
телното дружество“ се заличават;
б) в т. 4 думите „или на здравноосигури
телното дружество“ се заличават;
в) в т. 6 думите „или от здравноосигури
телното дружество“ се заличават;
г) в т. 7 думите „или здравноосигурителното
дружество“ се заличават.
7. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, т. 2 и 8 думите „или здравно
осигурителното дружество“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „или на здравноосигури
телното дружество“ се заличават;
в) в ал. 3 думите „или от здравноосигури
телното дружество“ се заличават.
8. В чл. 12, ал. 1 думите „на здравнооси
гурителните резерви“ се заменят с „от пре
застрахователите“.
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9. В чл. 13 думите „или здравноосигури
телно дружество“ се заличават.
10. Навсякъде в чл. 14 думите „на здрав
ноосигурителните резерви“ се заменят с „от
презастрахователите“.
11. В заглавието на раздел ІІІ от глава трета
думите „и на здравноосигурително дружество“
и поставената пред тях запетая се заличават.
12. В чл. 21 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2 думите „здравноосигурителни до
говори“ се заменят с „договори по застраховка
по раздел II, буква „А“, т. 2 от приложение
№ 1 от Кодекса за застраховането“;
в) алинея 3 се отменя.
13. Член 32а се отменя.
14. В § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба
думите „или здравноосигурително дружество“
се заличават.
15. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „и чл. 90а от Закона за здравното
осигуряване“ се заличават.
16. В приложение № 1 към чл. 20, ал. 2
навсякъде думите „на здравноосигурителните
резерви“ се заменят с „от презастраховате
лите“.
§ 23. В Наредба № 27 от 2006 г. за реда и
методиката за образуване на техническите
резерви от застрахователите и от презастрахо
вателите и на здравноосигурителните резерви
(обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 65
от 2007 г., бр. 3 от 2008 г.; изм., бр. 49 и 89
от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В наименованието на наредбата след
думата „презастрахователите“ поставената
запетая и думите „и на здравноосигурителните
резерви“ се заличават.
2. В чл. 1 след думата „презастрахователите“
поставената запетая и думите „и здравнооси
гурителните резерви“ се заличават.
3. В чл. 2 думите „застрахователя, преза
страхователя или от здравноосигурителното
дружество“ се заменят със „застрахователя или
от презастрахователя“, а думите „застрахова
телни, презастрахователни или здравнооси
гурителни“ се заменят със „застрахователни
или презастрахователни“.
4. В чл. 4 се правят следните изменения:
а) алинея 4 се отменя;
б) в ал. 5 запетаята след думите „ал. 1,
т. 9, ал. 2, т. 6“ се заменя с „и“ и думите „и
по ал. 4, т. 6“ се заличават;
в) в ал. 6 запетаята след думите „ал. 1,
т. 9, ал. 2, т. 6“ се заменя с „и“ и думите „и
по ал. 4, т. 6“ се заличават.
5. В чл. 5 ал. 3 се отменя.
6. В чл. 6 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „или здравноосигурителни
пакети“ се заличават;
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б) навсякъде в ал. 2, 3, 4 и 5 думите „или
здравноосигурителен пакет“ се заличават.
7. В чл. 7 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 след думата „застрахователни“
поставената запетая се заменя с „или“ и ду
мите „или здравноосигурителни“ се заличават;
б) в ал. 4 се правят следните изменения:
аа) в основния текст думите „или от здрав
ноосигурително дружество“ и поставената
след тях запетая се заличават;
бб) в т. 2 запетаята след думата „застрахова
телят“ се заменя с „или“ и думите „или здрав
ноосигурителното дружество“ се заличават.
8. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) в ал. 3 запетаята след думата „застра
хователни“ се заменя с „или“ и думите „или
здравноосигурителни“ се заличават;
б) в ал. 4 запетаята след думата „застра
хователни“ се заменя с „или“ и думите „или
здравноосигурителни“ се заличават;
в) в ал. 7 се правят следните изменения:
аа) в основния текст думите „и по чл. 99м,
ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване“
се заличават;
бб) в т. 1 думите „(презастрахователни,
здравноосигурителни)“ се заменят с „или
презастрахователни“.
9. В чл. 9, ал. 6 думите „или здравнооси
гурителен пакет“ се заличават.
10. В чл. 10 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „или здравно
осигурителен пакет“ и думите „или здравно
осигурителни“ се заличават;
б) в т. 2 думите „или здравноосигурителни
пакети“ се заличават.
11. В чл. 11 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 след думата „застрахователен“
запетаята се заменя с „или“ и думите „или
здравноосигурителен“ се заличават;
б) в ал. 2 след думите „застрахователнотехническия план“ запетаята се заменя с
„или в“, думите „или в здравноосигурителния
технически план“ се заличават, след думите
„срокът на застрахователния“ запетаята се
заменя с „или“ и думите „или здравноосигу
рителния“ се заличават;
в) в ал. 3 след думите „срокът на застрахова
телния“ запетаята се заменя с „или“ и думите
„или здравноосигурителния“ се заличават;
г) в ал. 8 се правят следните изменения:
аа) в основния текст думите „здравно
осигурителни договори“ се заменят със „за
страхователни договори по т. 2 от раздел IІ,
буква „А“ от приложение № 1 от Кодекса за
застраховането“;
бб) в т. 1 думите „здравноосигурителното
дружество“ се заменят със „застрахователят“.
12. В чл. 11а, ал. 3 цифрата „8“ се заменя
със „7“.
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13. В чл. 12 след думата „застрахователния“
запетаята се заменя с „или“ и думите „или
здравноосигурителния“ се заличават.
14. В § 1 от допълнителната разпоредба се
правят следните изменения:
а) в т. 1 след думите „Търговския закон“
поставената запетая се заменя с „и“ и думи
те „и здравноосигурителното дружество“ и
поставената след тях запетая се заличават;
б) в т. 5 след думата „застрахован“ поста
вената запетая и думите „осигурено лице“ се
заличават, думите „или здравноосигурителен“
и думите „или здравноосигурителното друже
ство“ се заличават;
в) в т. 6 след думата „застрахователната“
поставената запетая се заменя с „или“ и думите
„или здравноосигурителната“ се заличават;
г) в т. 7 се правят следните изменения:
аа) в основния текст след думата „застра
хователните“ поставената запетая се заменя с
„или“ и думите „или здравноосигурителните“
се заличават;
бб) в буква „а“ след думата „застрахо
вателни“ поставената запетая се заменя с
„или“, думите „или здравноосигурителни“ се
заличават, след думата „застрахователния“
запетаята се заменя с „или“ и думите „или
здравноосигурителния“ се заличават;
д) в т. 8 думите „или здравноосигурител
ните“ се заличават, след думата „застрахова
телния“ запетаята се заменя с „или“ и думите
„или здравноосигурителния“ се заличават;
е) в т. 9 навсякъде след думата „застрахова
телни“ запетаята се заменя с „или“ и думите
„или здравноосигурителни“ се заличават;
ж) в т. 10 след думата „застрахователно“
поставената запетая се заменя с „или“ и ду
мите „или здравноосигурително“ се заличават
и след думата „застрахователни“ запетаята се
заменя с „или“ и думите „или здравноосигу
рителни“ се заличават;
з) в т. 11 след думата „застрахователя“ по
ставената запетая се заменя с „или“ и думите
„или здравноосигурителното дружество“ се
заличават.
15. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби думите „и чл. 90в, ал. 4 от Закона
за здравното осигуряване“ се заличават.
16. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 2
навсякъде думите „или здравно осигуряване“
се заличават.
17. В приложение № 4 към чл. 12, ал. 3
навсякъде думите „или здравно осигуряване“
се заличават.
§ 24. В Наредба № 30 от 2006 г. за из
искванията към счетоводството, формата
и съдържанието на финансовите от чети,
справките, докладите и приложенията на
застрахователите, презастрахователите и на
здравноосигурителните дружества (обн., ДВ,
бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2007 г.,
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бр. 51 от 2008 г., бр. 49 и 89 от 2010 г., бр. 5 от
2011 г. и бр. 2 от 2013 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В наименованието на наредбата след ду
мата „застрахователите“ запетаята се заменя
с „и“ и думите „и на здравноосигурителните
дружества“ се заличават.
2. В чл. 1:
а) алинея 2 се отменя.
б) в ал. 3 след думата „застрахователи“
запетаята се заменя с „и“, думите „и здравно
осигурителни дружества“ и думите „и върху
дейността по доброволно здравно осигуряване“
се заличават.
3. В чл. 2 след думата „Застрахователите“
запетаята се заменя с „и“ и думите „и здрав
ноосигурителните дружества“ се заличават.
4. В чл. 3 след думата „застрахователите“
запетаята се заменя с „и“ и думите „и на здрав
ноосигурителните дружества“ се заличават.
5. В чл. 4, т. 1 след думата „застраховате
ли“ запетаята се заменя с „и“ и думите „и
здравноосигурителни дружества“ се заличават.
6. В чл. 19, ал. 2 и в чл. 20, ал. 1 думите „на
здравноосигурителните резерви“ се заменят
с „от презастрахователите“.
7. В чл. 24 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, т. 1:
аа) в буква „а“ навсякъде думите „или
здравноосигурителните“ се заличават;
бб) в буква „б“ думите „или здравноосигу
рителните“ и думата „здравноосигурителния“
се заличават;
б) в ал. 1, т. 2 навсякъде след думата „за
страхователни“ запетаята се заменя с „или“
и думите „или здравноосигурителни“;
в) в ал. 5 навсякъде думата „осигурени“
се заличава.
8. В чл. 33, т. 2 думите „и здравноосигу
рителните“ се заличават.
9. Глава седма с членове 38 и 39 се отменя.
10. В § 1 от допълнителната разпоредба се
правят следните изменения:
а) точка 7 се изменя така:
„7. „Разходи за уреждане на претенции“
са разходите за уреждане на претенции за
изплащане на застрахователни обезщетения,
суми или други задължения на застрахователя
на основание на застрахователни договори не
зависимо дали са направени от наетия щатен
персонал на застрахователя, или са разходи
за външни услуги.“;
б) в т. 8 думите „или здравноосигурително“
се заличават.
11. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „и чл. 99м, ал. 3 от Закона
за здравното осигуряване“ се заличават.
12. Приложение № 2 към чл. 38, ал. 2 се
отменя.
§ 25. Тази наредба влиза в сила на 9 сеп
тември 2013 г. с изключение на § 5 – 10, § 12,
§ 13, § 14, т. 2 и 3 и § 15, които влизат в сила
от деня на обнародването на наредбата в
„Държавен вестник“.
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§ 26. (1) Обстоятелства в регистъра на
здравноосигурителните дружества по чл. 26
от Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и
съхраняването на регистрите от Комисията
за финансов надзор и за подлежащите на
вписване обстоятелства могат да се вписват
до получаване на лиценз за извършване на
дейност по застраховане от здравноосигури
телното дружество, съответно до приключване
на производството по издаване на лиценз за
сливане или вливане в застраховател или до
приключване на ликвидацията или на про
изводството по несъстоятелност на здравно
осигурително дружество.
(2) Обстоятелствата, вписани в регистъ
ра на здравноосигурителните дружества по
чл. 26 от Наредба № 15 от 2004 г. за воденето
и съхраняването на регистрите от Комисия
та за финансов надзор и за подлежащите на
вписване обстоятелства, се запазват.
§ 27. При необходимост от изчисляване
на собствени средства, граница на плате
жоспособност или на технически резерви на
здравноосигурително дружество наредбите
по § 21 и 22 във вида им преди изменението
и допълнението с тази наредба могат да се
прилагат до датата на получаване на лиценз
за извършване на дейност по застраховане от
здравноосигурителното дружество, съответно
до приключване на производството по издаване
на лиценз за сливане или вливане в застрахо
вател или до приключване на ликвидацията
или на производството по несъстоятелност
на здравноосигурително дружество.
§ 28. (1) Частичната правоспособност на
отговорен актюер за здравно осигуряване,
призната по реда на Наредба № 31 от 2006 г. за
условията и реда за провеждане на изпит и за
признаване на правоспособност на отговорен
актюер, за признаване на правоспособност,
придобита извън Република България, както
и за формата на актюерската заверка, фор
мата и съдържанието на актюерския доклад
и на справките по Кодекса за застраховането
и Закона за здравното осигуряване, които
отговорният актюер заверява преди нейното
изменение с тази наредба, се признава за
частична правоспособност по застраховане
за вида застраховка „Заболяване“.
(2) В седемдневен срок от настъпването му
обстоятелството по ал. 1 се отразява служебно
в регистъра на лицата, които имат призната
правоспособност на отговорен актюер по
чл. 31 от Наредба № 15 от 2004 г. за воденето
и съхраняването на регистрите от Комисия
та за финансов надзор и за подлежащите на
вписване обстоятелства.
§ 29. Наредбата е приета с Решение № 141-Н
от 11.07.2013 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Стоян Мавродиев
5731
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3768
от 19 март 2013 г.

по административно дело № 1828 от 2012 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Таня Вачева, и членове: Иван
Раденков и Соня Янкулова, с участието на
секретар-протоколиста Маринела Цветанова
разгледа административно дело № 1828 по
описа за 2012 г. на Върховния администра
тивен съд – седмо отделение, докладвано от
съдията Иван Раденков.
Производството е по реда на чл. 185 и
сл. от А дминистративнопроцесуалния ко
декс (АПК).
Образувано е по жалба на Николай Йорда
нов Баташки от София срещу § 2 от Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2006 г. за условията и реда за провеждане
на конкурс за частни съдебни изпълнители
(наредбата), обнародвана в ДВ, бр. 90 от
15.11.2011 г., с който се изменя чл. 9, ал. 9
от същата наредба. Жалбоподателят поддър
жа оплаквания за незаконосъобразност на
оспорената подзаконова норма с твърдения,
че същата е в противоречие с чл. 10, ал. 1
от Закона за частните съдебни изпълнители
(ЗЧИ), тъй като при приемане на изменени
ето не е било взето мнението на Камарата
на частните съдебни изпълнители, което е
довело до съществено нарушение на админи
стративнопроизводствените правила. Изтъква
също, че оспорената разпоредба противоречи
и на чл. 14 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), тъй като с извършеното изменение
без изрична разпоредба е придадено обратно
действие на правна норма в подзаконов нор
мативен акт. Иска се отмяна на цитираната
разпоредба със законните последици от това.
Ответникът – министърът на правосъдие
то, чрез процесуалния си представител юриск.
Николова оспорва жалбата като неоснователна
и недоказана. Претендира се юрисконсултско
възнаграждение.
Представителят на Върховната админи
стративна прокуратура дава заключение за
основателност на жалбата. Счита, че е нару
шен редът съгласно чл. 77 АПК, както и на
чл. 26, ал. 2 ЗНА, за да е законосъобразен
приетият подзаконов нормативен акт. Изтък
ва, че бил нарушен и чл. 12 АПК, уреждащ
принципа за достъпност и публичност.
Върховният административен съд, седмо
отделение, намира, че жалбата е процесуално
допустима. Предмет на оспорване е конкретна
разпоредба от подзаконов нормативен акт, а
съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право да оспорват
подзаконов нормативен акт имат граждани
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те, организациите и органите, чиито права,
свободи или законни интереси са засегнати
или могат да бъдат засегнати от него или за
които той поражда задължения. Доколкото
жалбоподателят е у частник в конку рс за
частни съдебни изпълнители, съдът намира,
че за същия е налице непосредствен, пряк и
личен интерес да оспори § 2 от Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2006 г. за условията и реда за провеждане
на конкурс за частни съдебни изпълнители.
С оглед разпоредбата на чл. 187, ал. 1 АПК
оспорването на подзаконовите нормативни
актове може да бъде извършено без ограни
чение във времето, следователно оспорването
е допустимо.
Разгледана по същество, жалбата е осно
вателна по следните съображения:
По делото е установено, че проектът на
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда
за провеждане на конкурс за частни съдебни
изпълнители не е публикуван на интернет
страницата на Министерството на правосъ
дието. В административната преписка липсват
мотивите към проекта, съответно докладът
към него. Наредбата е издадена от министъра
на правосъдието, изпратена е за обнародва
не в ДВ на 10.11.2011 г. и е обнародвана на
15.11.2011 г., без по този проект за изменение
и допълнение да са приемани и обсъждани
становища.
При това положение настоящият състав на
Върховния административен съд намира, че
при издаването на оспорения текст от Наред
бата за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2006 г. са допуснати съществени нару
шения на административнопроизводствените
правила. Съгласно императивното правило на
чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето на проект
на нормативен акт за издаване или приемане
от компетентния орган съставителят на про
екта го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта. В
случая по отношение на приетия проект за
изменение и допълнение на наредбата това
законово изискване не е спазено, поради което
при издаване на подзаконовия нормативен
акт са допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила.
Заинтересованите лица – в т. ч. и Камарата
на частните съдебни изпълнители, не са могли
да представят своите предложения и станови
ща, а още по-малко те да бъдат разгледани,
обсъдени и взети предвид, с което е нарушен
редът за издаване на акта по чл. 77 АПК.
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Посочените разпоредби имат императивен
характер и с тях се цели да се спазят принци
пите, посочени в чл. 26, ал. 1 ЗНА. Целта на
законодателя е да се осигурят възможности
за излагане на тезите на заинтересованите
лица и обсъждането им преди приемането на
нормативния административен акт с всички
произтичащи от това последици. В този смисъл
настоящият състав намира за несъстоятелна
тезата на ответника по делото, изложена в
писмените бележки по делото, че важността
и целите на направените промени, както и
необходимостта от приемането на същите в
кратък срок са наложили да не бъде спазена
част от формалната процедура по внасяне на
промени в подзаконовия нормативен акт. Не
спазването на чл. 77 АПК и на чл. 26, ал. 2
ЗНА, приложим на основание чл. 80 АПК,
представл ява нарушение на императивни
правни норми, съдържащи се в нормативен
акт с по-висока степен според правилото на
чл. 15, ал. 1 ЗНА. Нарушението е съществено,
тъй като публикуването на проекта, както и
приемането и обсъждането на становища по
същия, е императивно предписано в закон
(чл. 26, ал. 2 ЗНА, чл. 10, ал. 1 ЗЧСИ) – нор
мативен акт от по-висока степен, и поради
това е основание за отмяна на оспорената
разпоредба на основание чл. 193, ал. 1 във
връзка с чл. 146, т. 3 АПК.
Неоснователно е и възражението на от
ветника по делото, че Съветът на Камарата
на частните съдебни изпълнители е изразил
становището си по проекта за изменение и
допълнение на наредбата чрез изразеното
становище на членовете на конкурсната ко
мисия, назначена със Заповед № ЛС-И-516 от
3.10.2011 г. на министъра на правосъдието.
Както се установява от съдържанието на
цитираната заповед, задачите на членовете
на въпросната комисия са свързани само с
провеждането на конкурса за частни съдебни
изпълнители, без да имат отношение към
инициираните от ресорното министерство
изменения и допълнения на наредбата, като
твърденията в този смисъл настоящият състав
на Върховния административен съд възприема
като защитна теза на ответника.
При издаването на оспорената разпоредба
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда
за провеждане на конкурс за частни съдебни
изпълнители е допуснато нарушение и на
чл. 28 ЗНА. В административната преписка
липсват мотиви, съответно доклад, които
съгласно цитираната по-горе норма имат ми
нимално задължително съдържание. Съгласно
разпоредбата на чл. 28, ал. 3 ЗНА проект на
нормативен акт, към който не са приложени
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мотиви, съответно доклад, не се обсъжда от
компетентния орган. В случая, независимо
че липсват мотиви или доклад, проектът на
нормативния акт е приет от компетентния
орган. Посоченото нарушение е самостоятелно
основание за отмяна на оспорената разпоредба.
Поради гореизложеното настоящият със
та в на Върховн и я а д м и н ис т рат и вен с ъд
приема, че нормата на § 2 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 1 от
2006 г. за условията и реда за провеждане
на конкурс за частни съдебни изпълнители
е незаконосъобразна, поради което следва
да бъде отменена.
Предвид изхода на спора следва да се
осъди Министерството на правосъдието да
заплати на Николай Йорданов Баташки на
правените по делото разноски в размер 930 лв.
общо – представляващи 900 лв. – адвокатско
възнагра ж дение съгласно приложени я по
делото договор за правна помощ, който има
характера и на разписка, 10 лв. държавна такса
и 20 лв. – такса за обнародване на оспорването
в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

Водим от горното, Върховният админи
стративен съд, седмо отделение,
РЕШИ:
Отменя § 2 от Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за ус
ловията и реда за провеждане на конкурс за
частни съдебни изпълнители, обнародвана в
ДВ, бр. 90 от 15.11.2011 г., с който се изменя
чл. 9, ал. 9 от същата наредба, по жалба на
Николай Йорданов Баташки.
Осъжда Министерството на правосъдието
да заплати на Николай Йорданов Баташки от
София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 2,
ап. 2 – 3, сумата 930 лв., представляващи на
правени по делото разноски.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 10775 от 16.07.2013 г., постановено от пет
членен състав на Върховния административен
съд по адм. дело № 5574 от 2013 г.
Председател:
Георги Колев
5810

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-63
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение
на зам.-кмета на община Благоевград (съгласно
Заповед № 185-ЧР от 29.05.2013 г.), Решение № 129
по протокол № 7 от 31.05.2013 г. на Общинския
съвет – Благоевград, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя
на учениците и оптимизиране мрежата на про
фесионалните гимназии в Благоевград, считано
от 1.09.2013 г. преобразувам Професионална
гимназия по електротехника и електроника
„Н. Й. Вапцаров“ – Благоевград, и Професионална
техническа гимназия „Ичко Бойчев“ – Благоев
град, в Благоевградска професионална гимназия
с адрес: ул. Иван Михайлов 62, Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от ПГ по електротехника и
електроника „Н. Й. Вапцаров“ – Благоевград,
и Професионална техническа гимназия „Ичко
Бойчев“ – Благоевград, да се пренасочат към
преобразуваната Благоевградска професионална
гимназия при условията на чл. 9 ЗНП.
3. Задължителната документация на ПГ по
електротехника и електроника „Н. Й. Вапца
ров“ – Благоевград, и Професионална техническа
гимназия „Ичко Бойчев“ – Благоевград, да се
съхранява в преобразуваната Благоевградска
професионална гимназия.
4. Фондът от учебници да се съхранява в пре
образуваната професионална гимназия.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
5761
ЗАПОВЕД № РД-14-64
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на
кмета на община Севлиево, Решение № 227 (т. 3)
по протокол № 17 от 19.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Севлиево, становище от Регионал
ния инспекторат по образованието – Габрово, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от

19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците и оптимизиране мрежата на професи
оналните гимназии в гр. Севлиево преобразувам
Професионална гимназия по механизация на сел
ското стопанство „Марин Попов“ – гр. Севлиево, и
Професионална гимназия по керамика и мебелно
производство – гр. Севлиево, в Професионална
гимназия „Марин Попов“ – гр. Севлиево, с адрес:
ул. Стефан Пешев 149.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от ПГ по механизация на селското
стопанство „Марин Попов“ – гр. Севлиево, и ПГ
по керамика и мебелно производство – гр. Севли
ево, да се пренасочат към преобразуваната Про
фесионална гимназия „Марин Попов“ – гр. Сев
лиево, община Севлиево, област Габрово, при
условията на чл. 9 ЗНП.
3. Задължителната документация на ПГ по
механизация на селското стопанство „Марин По
пов“ – гр. Севлиево, и ПГ по керамика и мебелно
производство – гр. Севлиево, да се съхранява в
преобразуваната Професионална гимназия „Ма
рин Попов“ – гр. Севлиево, община Севлиево,
област Габрово.
4. Фондът от учебници да се съхранява в пре
образуваната професионална гимназия.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
5762
ЗАПОВЕД № РД-14-65
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионал
ния инспекторат по образованието – София, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя
на учениците, необходимостта от качествено
професионално образование и оптимизиране на
мрежата от държавни професионални училища на
територията на гр. София, считано от 1.09.2013 г.
преобразувам Професионална гимназия по желе
зопътен транспорт „Никола Корчев“ – гр. София,
и Професионална гимназия по битова и електро
транспортна техника и строителство – гр. София,
в Професионална гимназия по битова и електро
транспортна техника – гр. София, с адрес: район
„Красна поляна“, бул. Никола Мушанов 147.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Задължителната документация на ПГ по
железопътен транспорт „Никола Корчев“ – гр. Со
фия, и ПГ по битова и електротранспортна техника
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и строителство – гр. София, да се съхранява в пре
образуваната ПГ по битова и електротранспортна
техника – гр. София.
3. Учениците от ПГ по железопътен транспорт
„Никола Корчев“ – гр. София, и ПГ по битова
и елек т ро т ранспор т на т ех ника и ст рои т ел
ство – гр. София, ще продължат да се обучават
в преобразуваната ПГ по битова и електро
транспортна техника – гр. София.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
5763
ЗАПОВЕД № РД-14-66
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионал
ния инспекторат по образованието – София, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя
на учениците, необходимостта от качествено
професионално образование и оптимизиране на
мрежата от държавни професионални училища на
територията на гр. София, считано от 1.09.2013 г.
преобразувам Професионална гимназия по хи
мични и микробиологични технологии „Проф.
Пенчо Райков“ – гр. София, и Професионална
гимназия по екология и биотехнологии „Проф.
д-р Асен Златаров“ – гр. София, в Професионална
гимназия по екология и биотехнологии „Проф.
д-р Асен Златаров“ – гр. София, с адрес: район
„Витоша“, ул. Средорек 3.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. За д ъ л ж и телната док у мен тац и я на ПГ
по химични и микробиологични технологии
„Проф. Пенчо Райков“ – гр. София, и ПГ по
екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Зла
таров“ – гр. София, да се съхранява в преобразу
ваната ПГ по екология и биотехнологии „Проф.
д-р Асен Златаров“ – гр. София.
3. Учениците от ПГ по химични и микробиоло
гични технологии „Проф. Пенчо Райков“ – гр. Со
фия, и ПГ по екология и биотехнологии „Проф.
д-р Асен Златаров“ – гр. София, ще продължат
да се обучават в преобразуваната ПГ по еко
логия и биотехнологии „Проф. д-р Асен Злата
ров“ – гр. София.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнароването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
5764

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

ЗАПОВЕД № РД-14-67
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Минерални бани, Решение
№ 456 по протокол от 26.04.2013 г. на Общинския
съвет – с. Минерални бани, становище от Регио
налния инспекторат по образованието – Хасково,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката поради неосъществяване на
прием на ученици през последните три учебни
години и липса на утвърден държавен план-прием
за учебната 2013/2014 г. закривам Професионална
гимназия – с. Минерални бани, община Мине
рални бани, област Хасково.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на Професионална гимна
зия – с. Минерални бани, е общинска собственост
и се разпределя със заповед на кмета на община
Минерални бани.
3. Учен и ц и т е о т Професиона л на г и м на
зия – с. Минерални бани, община Минерални
бани, област Хасково, да се пренасочат към
Финансово-стопанската гимназия „Атанас Бу
ров“ – гр. Хасково, община Хасково, област
Хасково, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на Про
фесиона лна гимнази я – с. Минера лни бани,
община Минерални бани, област Хасково, да се
съхранява във Финансово-стопанската гимназия
„Атанас Буров“ – гр. Хасково, община Хасково,
област Хасково. На основание чл. 51, ал. 1 от
Закона за Националния архивен фонд доку
ментите, обект на Националния архивен фонд,
които са описани в номенклатурата на делата
на закритото училище със срок постоянен, да
бъдат обработени по реда на Наредбата за реда
за организирането, обработването, експертизата,
съхраняването и използването на документите
в учрежденските архиви на държавните и об
щинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
и да бъдат предадени в Централния държавен
архив. Документите с дългосрочно справочно
значение на закритото училище да се съхраня
ват до изтичане на определените им срокове в
приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в учи
лището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
5765
ЗАПОВЕД № РД-14-68
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на фи
нансиращия орган, становище от Регионалния ин
спекторат по образованието – София, и становище
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на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допъл
нена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на министъра на образованието, младежта и
науката, поради намаляване броя на учениците,
необходимостта от качествено професионално
образование и оптимизиране на мрежата от дър
жавни професионални училища на територията
на гр. София, считано от 1.09.2013 г. преобразувам
Професионална гимназия по текстил и кожени
изделия – гр. София, и Професионална гимназия
по облекло „Княгиня Мария- Луиза“ – гр. София,
в Професионална гимназия по облекло и кожени
изделия „Княгиня Мария-Луиза“ – гр. София, с
адрес: район „Лозенец“, бул. Черни връх 37.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Задължителната документация на ПГ по
текстил и кожени изделия – гр. София, и ПГ по
облекло „Княгиня Мария-Луиза“ – гр. София,
да се съхранява в преобразуваната ПГ по об
лекло и кожени изделия „Княгиня Мария-Луи
за“ – гр. София.
3. Учениците от ПГ по текстил и кожени из
делия – гр. София, и ПГ по облекло „Княгиня
Мария-Луиза“ – гр. София, ще продължат да се
обучават в преобразуваната ПГ по облекло и коже
ни изделия „Княгиня Мария-Луиза“ – гр. София.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
5766
ЗАПОВЕД № РД-14-69
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на фи
нансиращия орган, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Стара Загора,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците и оптимизиране на мрежата от дър
жавни професионални училища на територията
на гр. Стара Загора, считано от 1.09.2013 г. прео
бразувам Професионална гимназия по биотехно
логии и химични технологии „Дмитрий Менделе
ев“ – гр. Стара Загора, и Професионална гимназия
по електротехника „Г. С. Раковски“ – гр. Стара
Загора, в Професионална гимназия по електро
техника и технологии „Г. С. Раковски“ – гр. Стара
Загора, с адрес: ул. Ген. Столетов 185.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Задължителната документация на ПГ по
биотехнологии и химични технологии „Дмитрий
Менделеев“ – гр. Стара Загора, и ПГЕ „Г. С.
Раковски“ – гр. Стара Загора, да се съхранява в
преобразуваната ПГ по електротехника и техно
логии „Г. С. Раковски“ – гр. Стара Загора.
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3. Учениците от ПГ по биотехнологии и химич
ни технологии „Дмитрий Менделеев“ – гр. Стара
Загора, и ПГЕ „Г. С. Раковски“ – гр. Стара Загора,
ще продължат да се обучават в преобразуваната
ПГ по електротехника и технологии „Г. С. Ра
ковски“ – гр. Стара Загора.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
5767
ЗАПОВЕД № РД-14-70
от 12 юли 2013 г.
На основание чл. 62, ал. 1 АПК във връзка с
чл. 10, ал. 6 ЗНП поради допусната непълнота в
Заповед № РД-14-58 от 26.06.2013 г. на министъра
на образованието и науката допълвам Заповед
№ РД-14-58 от 26.06.2013 г. за преобразуване на
СОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Перник, и ХІІІ
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Перник, в
ХІІІ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Перник,
община Перник, област Перник (ДВ, бр. 60 от
2013 г.), както следва:
Точка 4 придобива следната редакция:
„4. Задължителната документация на учени
ците от началния и прогимназиалния етап на
СОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Перник, да се
съхранява в преобразуваното ХІІІ ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Перник, а на учениците
от гимназиалния етап – в V СОУ „П. Р. Славей
ков“ – гр. Перник.“
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
5768

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
ПРАВИЛА
за търговия с електрическа енергия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тези Правила за търговия с елек
трическа енергия, наричани по-нататък само
„правила“, регламентират:
1. структурата на пазара на електрическа
енергия;
2. условията за участие в пазара на електри
ческа енергия;
3. правилата за ск лючване на сделк и за
електрическа енергия по регулирани и свободно
договорени цени чрез двустранни договори;
4. правилата за сключване на сделки на бор
совия пазар на електрическа енергия;
5. правилата за регистриране на координатори
на балансиращи групи, доставчици на допълнител
ни услуги и доставчици на балансираща енергия;
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6. процедурите за регистриране на почасови
графици и извършване на сетълмент (уреждане
на взаимоотношенията) между търговските учас
тници и независимия преносен оператор;
7. изискванията за предаването на данни за
измерени количества електрическа енергия към
независимия преносен оператор и координатори
на балансиращи групи;
8. изискванията за обмен на данни между
търговските участници;
9. правилата за организация на пазара на
балансираща енергия;
10. правилата за организация на пазара на
резерв и допълнителни услуги;
11. правилата за сетълмент, принципите на
балансиране и методика за определяне на цените
на балансиращата енергия;
12. правилата за снабдяване от крайни снаб
дители;
13. правилата за предоставяне на междусис
темна преносна способност;
14. процедурата за промяна на доставчика на
електрическа енергия;
15. процедура за смяна на координатора на
балансираща група;
16. мониторинг на пазара на електрическа
енергия.
(2) Търговски участници по смисъла на тези
правила за търговия са производителите на елек
трическа енергия, търговците на електрическа
енергия, крайни клиенти, общественият доставчик
на електрическа енергия, крайните снабдители
на електрическа енергия, независимият преносен
оператор, операторите на електроразпределител
ните мрежи, доставчици от последна инстанция,
разпределителни предприятия на тягова електри
ческа енергия.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ
ПАЗАР
Раздел I
Видове пазари
Чл. 2. (1) Електроенергийният пазар включва
следните взаимносвързани елементи:
1. пазар на електрическа енергия чрез дву
странни договори;
2. борсов пазар на електрическа енергия;
3. пазар на балансираща енергия;
4. пазар на резерв и допълнителни услуги;
5. пазар за предоставяне на междусистемна
преносна способност (капацитет).
(2) Предмет на сделките съгласно тези правила
за търговия са:
1. електрическа енергия за реализация на
пазара по двустранни договори;
2. електрическа енергия за реализация на
борсовия пазар;
3. електрическа енергия за реализация на
пазара на балансираща енергия;
4. разполагаемост за участие в първично и
вторично регулиране;
5. разполагаемост за студен резерв;
6. междусистемна преносна способност;
7. допълнителни услуги;
8. услуга „достъп до мрежата, включително
системни услуги“;
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9. услуга „пренос на електрическа енергия и
други мрежови услуги“;
10. „отговорност за балансиране“.
Чл. 3. Търговските участници придобиват
право да регистрират сделки с електрическа
енергия след регистрация от съответния мрежо
ви оператор, към чиято мрежа са присъединени
обектите, съгласно изискванията на тези правила.
Раздел II
Пазар на електрическа енергия чрез двустранни
договори
Чл. 4. (1) Търговските участници по чл. 1,
ал. 2 сключват сделки с електрическа енергия
по свободно договорени цени и/или регулирани
цени за всеки отделен интервал на доставка,
равен на един час.
(2) Известяването на графиците на незави
симия преносен оператор по сделките по ал. 1
се извършва в деня преди доставката и/или в
рамките на деня на доставка.
(3) Независимият преносен оператор на елек
тропреносната и операторите на електроразпреде
лителните мрежи закупуват електрическа енергия
само за покриване на технологичните разходи в
мрежите за всеки отделен интервал на доставка.
Раздел III
Борсов пазар на електрическа енергия
Чл. 5. (1) Търговските участници по чл. 36,
ал. 2 могат да сключват сделки с електрическа
енергия на борсовия пазар на електрическа енер
гия съгласно глава четвърта на тези правила.
(2) Сделките по ал. 1 се сключват по пазарна
равновесна цена, определена за всеки отделен
интервал на доставка от независимия преносен
оператор, получил лицензия за организиране на
борсов пазар на електрическа енергия.
(3) Независимият преносен оператор е страна
по всички сделки, които се сключват на борсовия
пазар на електрическа енергия.
Раздел IV
Пазар на балансираща енергия
Чл. 6. (1) Независимият преносен оператор
сключва сделки за покупка и/или продажба на
електрическа енергия с търговски участници,
които притежават диспечирани производствени
и/или потребяващи обекти за покриване на не
балансите в националната пазарна зона.
(2) Търговските участници по ал. 1, регистри
рани на пазара на балансираща енергия като
доставчици на балансираща енергия, в резултат
на участие във вторично регулиране, предоставят
разполагаемост (диапазон) за регулиране нагоре,
определен от независимия преносен оператор,
посочен в договорите по чл. 131, ал. 2, който
се актуализира на месечна база и в рамките на
който диапазон нямат право да сключват сделки
на пазара чрез двустранни договори или на бор
совия пазар на електрическа енергия.
(3) Търговските участници по ал. 1, регистри
рани на пазара на балансираща енергия като
доставчици на балансираща енергия, в резултат
на участие във вторично регулиране, са длъж
ни да предоставят наличните си диапазони за
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регулиране надолу и заплащат непроизведената
електроенергия по цени, посочени в договорите
по чл. 131, ал. 2.
(4) Търговските участници по ал. 1, регистри
рани за участие на пазара на балансираща енергия
като доставчици на енергия за третично регули
ране, са задължени да предоставят на пазара на
балансираща енергия под формата на предложения
за регулиране нагоре и предложения за регули
ране надолу цялата брутна мощност, която не са
договорили на пазара чрез двустранни договори
на борсовия пазар на електрическа енергия и при
отчитане на задълженията (ако имат) относно
предоставянето на резерв и допълнителни услуги.
(5) Независимият преносен оператор активира
източници на балансираща енергия за поддържане
на баланса и осигуряване на надеждната и без
аварийна работа на електроенергийната система.
(6) Финансовата отговорност към независимия
преносен оператор за реализираните небаланси в
балансиращата група се поема от координаторите
на стандартните и специалните балансиращи
групи.
(7) Търговските участници по чл. 1, ал. 2
поемат своя дял от финансовата отговорност
към координаторите на стандартни и специални
балансиращи групи в съответствие с договорите
за участие в балансиращата група.
Чл. 7. (1) Пазарът на балансираща енергия се
администрира от независимия преносен оператор.
(2) Независимият преносен оператор е страна
по сделките с балансираща енергия с доставчи
ците на балансираща енергия и координаторите
на балансиращи групи.
Раздел V
Пазар на резерв и допълнителни услуги
Чл. 8. (1) За осигуряване на сигурно и на
деждно електроснабдяване на крайните клиенти
независимият преносен оператор сключва сделки
за допълнителни услуги с производители, реги
стрирани за участие в пазара на допълнителни
услуги, съгласно изискванията на Правилата за
управление на електроенергийната система и
тези правила за търговия.
(2) Участието на производителите в сделки
те по ал. 1 е в съответствие с разпоредбите на
глава девета.
Ч л. 9. Неза виси м и я т п реносен операт ор
сключва сделки за студен резерв с производите
ли съгласно изискванията на ЗЕ, правилата за
управление на електроенергийната система, тези
правила за търговия и правилата за провеждане
на търгове.
Раздел VI
Пазар за предоставяне на преносна способност
Чл. 10. (1) Независимият преносен оператор
организира търгове за предоставяне на между
системна преносна способност съгласно изисква
нията на Регламент (ЕО) 714/2009 в координация
със системните оператори на съседните държави
съгласно „Тръжни правила“, съгласувани от
ДКЕВР и публикувани на интернет страницата
на независимия преносен оператор.
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(2) В случай, че не е постигнато споразуме
ние за провеждане на двустранни координирани
търгове с някой от съседните системни опера
тори, независимият преносен оператор прилага
временни правила за предоставяне на 50 % от
преносната способност на съответната граница,
които се съгласуват от ДКЕВР и се публикуват
на интернет страницата на независимия преносен
оператор.
Г л а в а

т р е т а

ДОГОВОРИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИ
ЧЕСК А ЕНЕРГИЯ
Раздел I
Видове договори
Чл. 11. Договорите на пазара на електрическа
енергия са:
1. договор за достъп до електропреносната
мрежа и предоставяне на системни услуги;
2. договор за пренос на електрическа енергия
през електропреносната мрежа;
3. договори за достъп и пренос на електрическа
енергия през електроразпределителната мрежа;
4. договор за прода жба на елект рическа
енергия;
5. договор за предоставяне на студен резерв;
6. договор за предоставяне на допълнителни
услуги;
7. договор за участие на балансиращия пазар
с доставчик на балансираща енергия;
8. договор за балансиране с координатор на
балансираща група;
9. договор за участие в балансираща група;
10. договор за комбинирани услуги;
11. договор за участие на борсовия пазар на
електрическа енергия;
12. договор с маркет-мейкър, осигуряващ
ликвидност на борсовия пазар на електрическа
енергия;
13. рамков договор;
14. договор за уреждане на обмена на електри
ческа енергия във връзка с участието на произво
дители на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници и високоефективно комби
нирано производство на топлинна и електрическа
енергия в комбинирана балансираща група;
15. договор за обмен на информация за данните
от измерването;
16. договор по чл. 100, ал. 4 ЗЕ.
Раздел II
Страни и предмет на договорите
Чл. 12. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 1 е предоставянето на услугата „достъп до
електропреносната мрежа“ и на системни услуги.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
независимия преносен оператор, от една страна, и:
1. крайни клиенти, присъединени към елек
тропреносната мрежа;
2. производители, присъединени към елек
тропреносната мрежа;
3. оператори на елек т роразпределителни
мрежи;
4. търговци и производители на електрическа
енергия, които сключват сделки за внос и износ.
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Чл. 13. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 2 е предоставянето на услугата „пренос на
електрическа енергия през електропреносната
мрежа“.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
преносното предприятие, от една страна, и:
1. крайни клиенти, присъединени към елек
тропреносната мрежа;
2. производители, присъединени към елек
тропреносната мрежа;
3. оператори на елек т роразпредели телни
мрежи;
4. търговци и производители на електрическа
енергия, които сключват сделки за внос и износ и
не доставят електрическа енергия на територията
на Р. България.
(3) В плащането на дължимите суми за пренос
на електрическа енергия през електропреносната
мрежа се включват всички утвърдени от ДКЕВР
добавки за съответния ценови период.
Чл. 14. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 3 е предоставянето на услугите „достъп до
електроразпределителната мрежа“ и „пренос на
електрическа енергия по електроразпределител
ната мрежа“.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
оператора на електроразпределителна мрежа, от
една страна, и:
1. крайни клиенти, присъединени към елек
троразпределителната мрежа;
2. производители, присъединени към електро
разпределителната мрежа;
3. търговци на електрическа енергия, които
сключват договора от името и за сметка на
ползвател на електроразпределителната мрежа;
4. краен снабдител.
(3) В плащането на дължимите суми за достъп
и пренос на електрическа енергия през електро
разпределителната мрежа се включват всички
утвърдени от ДКЕВР добавки за съответния
ценови период.
Чл. 15. (1) Договорите за продажба на елек
трическа енергия по чл. 11, т. 4 се сключват по
регулирани цени, свободно договорени цени, по
цени по одобрена от ДКЕВР методика и съгласно
дългосрочни договори за изкупуване на енергия
и разполагаемост.
(2) Договорите по регулирани цени се сключ
ват между:
1. производителите в рамките на разполагае
мостта, определена по чл. 21, ал. 1, т. 21 от Закона
за енергетиката, от една страна, и обществения
доставчик;
2. обществения доставчик, от една страна, и:
а) к райните снабдители за количествата
електрическа енергия, определени от ДКЕВР в
изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 21 ЗЕ;
б) преносното предприятие (за технологични
разходи);
в) операторите на електроразпределителни
мрежи (за технологични разходи);
3. крайните снабдители, от една страна, и
битови и небитови крайни клиенти – за обекти,
присъединени към електроразпределителната
мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези
клиенти не са избрали друг доставчик;
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4. производителите, които произвеждат елек
трическа енергия от възобновяеми източници и
по комбиниран начин, от една страна, и:
а) обществения доставчик;
б) крайния снабдител.
(3) Договорите по свободно договорени цени
се сключват между:
1. производителите, от една страна, и:
а) търговците на електрическа енергия;
б) крайни клиенти, регистрирани на пазара
по свободно договорени цени;
в) обществения доставчик в случаите, пред
видени в Закона за енергетиката;
г) дру ги производители на елек т рическа
енергия;
2. обществения доставчик, от една страна, и:
а) крайните снабдители за случаите, предви
дени в ЗЕ;
б) доставчици от последна истанция;
в) търговци на електрическа енергия;
3. търговците на електрическа енергия, от
една страна, и:
а) крайни клиенти, регистрирани на пазара
по свободно договорени цени;
б) други търговци на електрическа енергия.
(4) Договорите по цени, определени по одо
брена от ДКЕВР методика, се сключват между
доставчиците от последна инстанция и крайни
клиенти, които не са избрали друг доставчик
на електрическа енергия или са останали без
доставчик.
Чл. 16. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 5 и 6 е предоставянето на допълнителни услуги
и студен резерв.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
независимия преносен оператор, от една страна, и:
1. производители, изпълнили изискванията на
Правилата за управление на електроенергийната
система;
2. обществения доставчик.
Чл. 17. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 7 е предоставяне на балансираща енергия на
независимия преносен оператор от вторичен,
третичен и активиран студен резерв.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
независимия преносен оператор, от една страна, и:
1. производители, регистрирани за доставчици
на балансираща енергия;
2. крайни клиенти, регистрирани за доставчици
на балансираща енергия;
3. обществения доставчик.
Чл. 18. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 8 е физическият и финансов сетълмент на
небалансите за местата на измерване, които
формират виртуалния електромер, определен за
съответната балансираща група.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
независимия преносен оператор, от една страна,
и координаторите на балансиращи групи или тър
говски участници, които отговарят за небалансите
на собствените си обекти, от друга.
Чл. 19. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 9 са условията за участие в балансираща група,
прехвърлянето на отговорността за балансиране
и методика за разпределение на общия небаланс
в балансиращата група между отделните членове
на балансиращата група.
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(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
координатора и членовете на балансираща група.
(3) Договорите по ал. 1 между крайните снаб
дители като координатори на специални баланси
ращи групи и битови и небитови крайни клиенти
на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти
не са избрали друг доставчик, се сключват при
общи условия, одобрени от ДКЕВР.
(4) Договорите по ал. 1 се сключват между
координатори на специални балансиращи групи
или координатори на комбинирани балансира
щи групи, от една страна, и производителите на
електрическа енергия от възобновяеми източници
и по комбиниран начин, за които са поели отго
ворността за балансиране, от друга.
(5) Договорите по ал. 1 между доставчици от
последна инстанция като координатори на ба
лансиращи групи и крайни клиенти, които не са
избрали друг доставчик на електрическа енергия
или са останали без доставчик, се сключват при
общи условия, одобрени от ДКЕВР.
Чл. 20. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 10 са продажбата на електрическа енергия,
предоставяне на услугата „отговорност за балан
сиране“ и плащането на някои или всички от
следните услуги: „достъп до мрежата“, „пренос на
електрическа енергия“. В договорите се уреждат
отношенията във връзка с плащането на дъл
жимите суми за мрежови услуги за съответния
ценови период.
(2) Договорите по ал. 1 могат да се сключват
между:
1. доставчици от последна инстанция и край
ни клиенти, които не са избрали друг доставчик
на електрическа енергия или са останали без
доставчик;
2. търговец на електрическа енергия, от една
страна, и краен клиент;
3. крайните снабдители и битови и небито
ви крайни клиенти – за обекти, присъединени
към електроразпределителната мрежа на ниско
напрежение, когато тези клиенти не са избрали
друг доставчик.
Чл. 21. Предмет на договора по чл. 11, т. 11 са
условията за участие в борсовия пазар на елек
трическа енергия. Договорът по чл. 11, т. 11 се
сключва между независимия преносен оператор
или друг оператор на борсовия пазар на елек
трическа енергия, от една страна, и търговски
участник по глава четвърта от тези правила в
съответствие с изискванията на оператора на
борсовия пазар на електрическа енергия.
Чл. 22. (1) Предмет на договора по чл. 11, т. 12
са условията за участие на търговски участник,
осигуряващ ликвидност на борсовия пазар на
електрическа енергия (маркет-мейкър).
(2) Договорът по чл. 11, т. 12 се сключва между
независимия преносен оператор или друг опера
тор на борсов пазар на електрическа енергия, от
една страна, и един или няколко маркет-мейкъра,
от друга.
Чл. 23. (1) Предмет на рамковия договор по
чл. 11, т. 13 е уреждането на финансовите взаи
моотношения, касаещи мрежови услуги за крайни
клиенти при съгласие на мрежовия оператор и
сключили „комбиниран договор“ с доставчици
от последна инстанция или с търговец на елек
трическа енергия.
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(2) Рамковият договор се сключва между
оператора на електроразпределителна мрежа, от
една страна, и доставчик от последна инстанция/
търговец, сключили договор с краен клиент съ
гласно чл. 11, т. 10.
Чл. 24. (1) Предмет на договора по чл. 11, т. 14
е уреждане на взаимоотношенията във връзка с
разликата между произведеното количество елек
трическа енергия от производители на електриче
ска енергия от възобновяеми енергийни източници
и високоефективно комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия и утвърденото
по график за всеки сетълмент период.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва между коор
динатор на комбинирана балансираща група, от
една страна, и обществения доставчик, от друга.
Чл. 25. (1) Предмет на договора по чл. 11,
т. 15 е предоставянето на почасови данни от
средствата за търговско измерване, валидирането
и агрегирането по балансиращи групи, сроковете
за представяне и формат на файловете.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва между не
зависимия преносен оператор, от една страна,
и операторите на електроразпределителните
мрежи, от друга.
Чл. 26. Предмет на договора по чл. 11, т. 16 е
заплащането на Обществения доставчик от произ
водители и търговци, доставящи електроенергия
на крайни клиенти, присъединени към електро
енергийната система на Р. България, цена в левове
на консумиран от тях MWh за „задължение към
обществото“ по методика, одобрена от ДКЕВР.
Раздел III
Договори за мрежови услуги
Чл. 27. (1) Договорите по чл. 11, т. 1, 2, 5, 6 и
7 между независимия преносен оператор и произ
водители, присъединени към електропреносната
мрежа, могат да бъдат обединени.
(2) В договорите за пренос и достъп между
независимия преносен оператор, от една страна,
и обществения доставчик и операторите на елек
троразпределителни мрежи, от друга страна, се
уговаря формата и размерът на гаранционното
обезпечение по тях.
Чл. 28. (1) Битовите и небитовите крайни
клиенти на крайните снабдители, които използват
разпределителните мрежи при публично известни
общи условия, заплащат всички мрежови услуги за
съответния ценови период на крайния снабдител.
(2) Крайният снабдител/доставчикът от послед
на истанция събира и заплаща на оператора на
електроразпределителна мрежа суми за пренос,
достъп, други мрежови услуги за съответния
ценови период за цялото фактурирано от край
ния снабдител/доставчик от последна истанция
количество електрическа енергия.
(3) Операторът на електроразпределителна
мрежа заплаща на независимия преносен оператор
мрежовите услуги, относими към електропре
носната мрежа, за цялото количество пренесена
електрическа енергия от електропреносната в
електроразпределителната мрежа.
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(4) Независимият преносен оператор събира
и разпределя по методика, утвърдена от ДКЕВР,
дължимата от производители цена за достъп до
електропреносната и електроразпределителните
мрежи.
Чл. 29. (1) Мрежовите услуги се заплащат от
клиенти и производители върху използваната/
отдадената електрическа енергия съгласно пока
занията на средствата за търговско измерване и/
или предоставена мощност в местата на измер
ване, определени в съответствие с Правилата за
измерване на количеството електрическа енергия
и договорите по чл. 11, т. 1, 2 и 3 по утвърдените
от ДКЕВР цени.
(2) Клиенти и производители, присъединени
към електропреносната мрежа, дължат само ут
върдени от ДКЕВР цени за достъп до електропре
носната мрежа, за пренос по електропреносната
мрежа, други мрежови услуги по електропренос
ната мрежа за съответния ценови период, които
заплащат на независимия преносен оператор.
(3) Клиенти и производители, присъединени
към електроразпределителната мрежа, дължат
само утвърдени от ДКЕВР цени за достъп до
електропреносната мрежа, за пренос по електро
преносната мрежа, за достъп и пренос по електро
разпределителната мрежа, други мрежови услуги
за съответния ценови период, които заплащат на
оператора на електроразпределителната мрежа и/
или на крайния снабдител и/или на доставчика
от последна инстанция.
(4) Производители, които захранват собствени
обекти по мрежи, които не са собственост на
преносното и разпределителното предприятие, не
дължат цена за пренос през съответната мрежа.
Чл. 30. (1). За определянето на количествата
електрическа енергия с произход България, по
график за междусистемен обмен, търговските
участници изпращат декларации по образец,
определен от независимия преносен оператор.
(2) Търговските участници по ал. 1 заплащат
цена за мрежови услуги по електропреносната
мрежа върху количествата, съгласно валидиран
график за междусистемен обмен, с отчитане на
декларациите по ал. 1.
(3) Сделките за транзит на електроенергия през
ЕЕС на България могат да бъдат осъществявани
само в рамките на една балансираща група.
Чл. 31. (1) Клиенти, регистрирани на пазара
по свободно договорени цени, които сключат
договор за комбинирани услуги по чл. 11, т. 10,
заплащат дължимите суми за мрежови услуги на
съответния търговец или доставчик от последна
инстанция.
(2) Търговците и доставчиците от последна
инстанция заплащат дължимите суми за мрежови
услуги на съответния мрежови оператор неза
висимо дали са получили плащане от клиента.
(3) Производителите и търговците на електри
ческа енергия събират от своите крайни клиенти,
присъединени към електроенергийната система
на Р. България, и заплащат на Обществения дос
тавчик цена в левове на консумиран от тях MWh
за „задължение към обществото“ по методика,
одобрена от ДКЕВР.
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БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСК А
ЕНЕРГИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 32. Независимият преносен оператор из
вършва администрирането на всички сделки на
борсовия пазар на електрическа енергия.
Чл. 33. (1) Търговските участници, които
сключват сделки по свободно договорени цени,
имат право да участват на борсовия пазар на
електрическа енергия, организиран в рамките
на пазарната зона на Република България от
независимия преносен оператор, или да участват
на борсов пазар на електрическа енергия, орга
низиран от друг пазарен оператор в региона или
съвместно от двама или повече оператори, при
условията, посочени в правилата за участие на
борсовия пазар на електрическа енергия.
(2) Сделките, реализирани от търговските
участници на борсовия пазар на електрическа
енергия, се известяват автоматично чрез търговска
платформа за борсова търговия, като номинации
за обмен между съответните търговски участници
и балансиращата група на независимия преносен
оператор като оператор на борсовия пазар.
Чл. 34. (1) Правилата за търговия с елек
трическа енергия регламентират допълнителна
възможност за покупка и продажба на електри
ческа енергия от участниците, регистрирани на
борсовия пазар на електрическа енергия в Бъл
гария, реализирани на принципа на конкурентно
пазарно равновесие.
(2) Борсовият пазар на електрическа енергия
има за цел:
1. Създаване на условия за формиране и функ
циониране на пазар на електрическа енергия в
конкурентна, прозрачна и недискриминационна
среда.
2. Предотвратяване на възможности за проява
на пазарна сила.
3. Определяне на равновесни и референтни
цени на електрическата енергия съгласно тър
сенето и предлагането, които да бъдат база за
други сделки на пазара на едро.
4. Оптимално използване на ограничените
преносни способности на междусистемните елек
тропроводи със съседните държави посредством
координирано разпределение и имплицитни
търгове на дневна база и в рамките на деня чрез
борсовия пазар.
(3) На борсовия пазар могат да участват ли
цензирани участници, регистрирани съгласно
тези правила за търговия.
Чл. 35. (1) Сделките на борсовия пазар се
сключват за всеки отделен интервал на доставка.
(2) За всеки единичен интервал на доставка
(един час) в рамките на деня на доставка се сключ
ват отделни, независими една от друга сделки за
доставка на електрическа енергия, съответстващи
на часовите продукти за борсова търговия.
(3) Като продукти за борсова търговия мо
гат да бъдат предоставени и определен набор
блокови продукти, представляващи комбинация
от определени часови продукти, допълнително
публикувани от независимия преносен оператор
на интернет страницата му.
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(4) Сделките, сключени на борсовия пазар,
представляват твърд ангажимент на съответния
търговски участник за доставка на електриче
ска енергия, в случай на прието предложение
за продажба, или задължение за приемане на
доставка на електрическа енергия, в случай на
прието предложение за покупка, в съответствие
със спецификацията на съответната сделка.
(5) Всяка сделка е обвързана към един ден
за доставка, един интервал на доставка и една
пазарна зона.
(6) Сделките се считат за приключени/изпъл
нени при осъществяване на физическа доставка
в деня на доставка на електрическа енергия в
електроенергийната система на България, включи
телно доставката на граница със съседна държава.
(7) Всеки ден на доставка се състои от два
десет и четири (24) последователни интервала
на доставка, всеки от (един) час, като първият
интервал на доставка започва от 00:00 часа в деня
на доставката. В дните на преминаване от лятно
към зимно часово време, респективно от зимно
към лятно часово време, денят на доставка има
25, респективно 23 интервала на доставка.
(8) Независимият преносен оператор може да
сключи договор по чл. 11, т. 12 с регистриран тър
говски участник (маркет-мейкър), който да поеме
отговорността за осигуряване на ликвидност на
борсовия пазар на електрическа енергия чрез еже
дневно участие, с предварително регламентирани
количества за покупка и продажба на електрическа
енергия, при условията на сключения договор.
(9) Условията за постигане на ликвидност
на борсовия пазар на електрическа енергия се
определят от независимия преносен оператор, в
ролята му на администратор на борсовия пазар,
като търговският участник, изпълняващ функ
цията на „маркет-мейкър“, с подписването на
договор по чл. 11, т. 12, приема условията и се
задължава да ги спазва.
Раздел II
Условия за участие и регистрация на борсовия
пазар
Чл. 36. (1) Търговски участници, регистрирани
от независимия преносен оператор за участие на
борсовия пазар на електрическа енергия, имат
право да подават предложения за продажба и
предложения за покупка на електрическа енергия.
(2) Участници на борсовия пазар на електри
ческа енергия могат да бъдат:
1. Производители на електрическа енергия,
получили право на достъп до съответната мрежа и
регистрирани на пазара на електрическа енергия.
2. Търговци на електрическа енергия, регист
рирани на пазара на електрическа енергия.
3. Крайни клиенти, преки членове на балан
сираща група.
(3) Участници, които не са прехвърлили отго
ворността си за балансиране на координатор на
балансираща група и сами отговарят за небалан
сите на своите обекти, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 2.
Чл. 37. (1) Участниците по чл. 36, ал. 2 подават
заявление за проверка на условията и регистра
ция на борсовия пазар на електрическа енергия
съгласно образец, утвърден от независимия пре
носен оператор.
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(2) Независимият преносен оператор разра
ботва договор за участие на борсовия пазар на
електрическа енергия, който регламентира пра
вата и задълженията на независимия преносен
оператор и участника на борсовия пазар.
(3) С подписването на договора по ал. 2 и
предоставянето на изискуемото обезпечение
участникът на борсовия пазар на електрическа
енергия се вписва в регистъра по чл. 38 и придо
бива право да изпраща предложения за продажба
и предложения за покупка съгласно тези правила
за търговия.
Чл. 38. (1) Независимият преносен оператор
поддържа актуален регистър на участниците на
борсовия пазар на електрическа енергия.
(2) В регистъра по ал. 1 за всеки участник се
съдържа минимум следната информация:
1. Пълно наименование, седалище по регис
трация и лица, представляващи дружеството.
2. Договор за участие на борсовия пазар на
електрическа енергия, номер и дата.
3. Идентификационен код за участие на бор
совия пазар на електрическа енергия.
4. Дата на регистрация, дата на оттегляне,
дата на отстраняване.
(3) Участник, регистриран на борсовия пазар
на електрическа енергия, се задължава да уве
доми незабавно независимия преносен оператор
за промяна на облстоятелствата, свързани с
регистрацията му.
Раздел III
Условия за оттегляне и отстраняване от борсовия
пазар на електрическа енергия
Чл. 39. (1) Участник на борсовия пазар на
електрическа енергия има право да се оттегли
от този пазар въз основа на писмено заявление,
изпратено минимум 10 работни дни преди датата,
на която независимият преносен оператор следва
да прекрати регистрацията.
(2) Независимият преносен оператор разглежда
заявлението по ал. 1 в срок 5 работни дни.
(3) Прекратяването на регистрацията и отра
зяването на промяната в регистъра по чл. 38 се
извършва след писмено уведомление до участника
на борсовия пазар на електрическа енергия и
уреждане на взаимните задължения до деня на
прекратяване на участието.
Чл. 40. (1) Независимият преносен оператор
има право да отстрани участник от борсовия
пазар на електрическа енергия и да прекрати
регистрацията, когато не спазва изискванията на
тези правила, на договора за участие, изисква
нията за обмен на информация, изискванията за
поддържане на гаранционно обезпечение.
(2) В случаите по ал. 1 независимият преносен
оператор изпраща известие за отстраняване от
борсовия пазар на електрическа енергия, като
посочва мотивите и датата на отстраняване.
(3) Отстраняването на участник от борсовия
пазар на електрическа енергия се отразява в
регистъра по чл. 38.
(4) Участникът има право да започне нова
процедура по регистрация не по-рано от три
месеца след датата на отстраняване.
(5) В случай, че е отнета лицензията на участ
ник, независимият преносен оператор отстранява
съответния участник незабавно и безусловно от
борсовия пазар, като предприема съответните
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стъпки по издаване на фактури и уреждане на
взаимните задължения до датата на прекратяване
на участието.
(6) Гаранционното обезпечение се освобождава
в срок 10 работни дни след датата на прекратяване
на участието, при условие че всички фактури,
издадени на името на участника за сделки, склю
чени на борсовия пазар на електрическа енергия
до датата на прекратяване, са платени в срок.
(7) Гаранционното обезпечение може да се
усвои до размера на дължимото плащане.
Чл. 41. Независимият преносен оператор от
разява прекратяването на участието на борсовия
пазар на електрическа енергия в регистъра по
чл. 38, като от тази дата отстраненият участник
няма право да изпраща предложения за покуп
ка и предложения за продажба на електрическа
енергия.
Раздел IV
Изисквания за изпращане и валидиране на
предложения на борсовия пазар на електрическ а
енергия
Чл. 42. (1) Участниците на борсов пазар изпра
щат предложения за продажба на електрическа
енергия и предложения за покупка на електрическа
енергия при съблюдаване на следните условия:
1. участник може да изпрати само едно пред
ложение за покупка и едно предложение за про
дажба за всеки интервал на доставка, за дадена
пазарна зона;
2. всяко предложение може да съдържа до 16
двойки цена – количество;
3. всяка двойка цена – количество от пред
ложението за покупка дефинира максималната
цена, която участникът би платил за количество
електрическа енергия, което не превишава коли
чеството, упоменато в двойката цена – количество;
4. всяка двойка цена – количество от пред
ложението за продажба дефинира минималната
цена, на която участникът би продал количество
електрическа енергия, което не превишава коли
чеството, упоменато в двойката цена – количество;
5. участник може да изпрати само едно пред
ложение за покупка и едно предложение за про
дажба за всеки интервал на доставка за дадена
пазарна зона;
6. предложенията представляват твърд анга
жимент за доставка или покупка на електрическа
енергия.
(2) В деня за търговия (Д-1) участниците
на борсовия пазар изпращат предложения за
продажба и предложения за покупка за деня на
доставка (Д) преди крайния срок за представяне
на предложения в деня за търгуване съгласно ин
струкция, публикувана от независимия преносен
оператор на интернет страницата му.
(3) Предложенията по ал. 2 могат да бъдат
изпращани от момента на отваряне на съот
ветния търг съгласно инструкция, публикувана
от независимия преносен оператор на интернет
страницата му.
(4) Предложенията се подават директно в
търговската система за борсовата търговия, ад
министрирана от независимия преносен оператор.
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(5) Едно предложение се счита официално
изпратено в момента на постъпването му в
търговската система на независимия преносен
оператор, като часът на изпращане е отразен с
маркировка за време.
(6) Преди часа на затваряне на борсовия пазар
по ал. 2 предложенията могат да бъдат проме
няни или анулирани по всяко време от страна
на участника, който ги е изпратил. Промените
се маркират по време и се регистрират в тър
говската система. Всяка промяна формира едно
ново предложение, което автоматично анулира
валидираното предходно предложение за съот
ветния ден, интервал на доставка и пазарна зона.
(7) Ако за един участник на борсовия пазар
не е възможно да въведе ново предложение в
търговската система за борсова търговия, участ
никът следва да установи незабавен контакт с
независимия преносен оператор.
Чл. 43. (1) Формата и съдържанието на пред
ложенията се определят от независимия преносен
оператор, както и ценовата скала, максималната
и минималната цена.
(2) Ценовата скала съдържа минимална и
максимална цена, в рамките и диапазона на
които се посочват цените в предложението на
участника. Максималната цена, определена от
независимия преносен оператор, трябва винаги
да бъде по-висока от най-високата очаквана
равновесна цена, определена на борсовия пазар
на електрическа енергия.
(3) Цените се въвеждат в левове – за магават
час, и трябва да са в диапазона на определената
от независимия преносен оператор ценова скала,
посочена в параметрите на съответния търг,
съгласно инструкцията за участие на борсовия
пазар на електрическа енергия.
(4) При подаване на предложенията за търго
вия директно в търговската система за борсовата
търговия цените, посочени в последователните
двойки цена – количество, са подредени във
възходящ ред на цената.
Чл. 44. (1) Независимият преносен оператор
разработва процедура за валидиране на предло
женията, като същата е част от инструкцията за
участие на борсовия пазар, публикувана в интернет
страницата на независимия преносен оператор.
(2) Веднага след постъпване на ново предложе
ние в търговската система се стартира процесът
на проверка и валидиране на данните съгласно
процедурата по ал. 1.
(3) Максималната стойност на едно предло
жение за покупка, изчислена в съответствие с
процедурата по ал. 1, не трябва да бъде по-голяма
от максималния дневен лимит, посочен в договора
по чл. 37, ал. 2, на базата на който е определено
гаранционното обезпечение на съответния участ
ник на борсовия пазар на електрическа енергия.
(4) Регистрираните на борсовия пазар на елек
трическа енергия участници, които не са внесли
гаранционно обезпечение, имат право да подават
оферти само за продажба на електрическа енергия.
(5) Участниците на борсовия пазар на елек
трическа енергия се информират за отхвърляне
то на дадено предложение за покупка съгласно
процедурата, описана в инструкцията за участие,
публикувана на интернет страницата на незави
симия преносен оператор.
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Раздел V
Опреде л яне на коли чес твата е лект ри ческ а
енергия, търгувани на борсовия пазар на елек
трическа енергия
Чл. 45. (1) Независимият преносен оператор
приема всички предложения за деня на доставка
(Д), подадени в деня на търговия (Д-1), до затва
рянето на борсовия пазар.
(2) След проверка и валидиране на пред
ложенията независимият преносен оператор
извършва изчисляването на равновесна цена и
търгувани количества електрическа енергия за
всеки интервал на доставка (един час) за деня
на доставка (Д).
(3) При пресмятането на цените и количе
ствата по ал. 2 се вземат предвид само приети и
валидирани предложения.
(4) Независимият преносен оператор определя
първоначална равновесна цена в националната
пазарна зона, както следва:
1. На основа на получените предложения опре
деля кривата на търсене и кривата на предлагане
в националната пазарна зона съгласно чл. 48 и 49;
2. В случаите, когато количеството на търсе
не или предлагане е равно на нула, предприема
действията, посочени в чл. 50, ал. 4;
3. За всички останали случаи определя рав
новесна цена на националната пазарна зона
съгласно чл. 52.
Чл. 46. Когато един борсов пазар на електри
ческа енергия обединява няколко национални
пазарни зони и се използва за оптимизиране на
търгуваните обеми между тези национални па
зарни зони, се предприемат отделни процедури,
съгласувани със съседните системни оператори.
Чл. 47. (1) Двойките цена – количество, приети
за търгуване, определят окончателната сделка
между независимия преносен оператор и участ
ник на борсовия пазар на електрическа енергия,
която е за определена пазарна зона, определен ден
на доставка и определен интервал на доставка.
(2) Сделката по ал. 1 е по равновесна цена,
определена от независимия преносен оператор
за съответната пазарна зона, ден на доставка и
интервал на доставка.
Раздел VI
Определяне на кривите на търсене и предлагане
Чл. 48. Независимият преносен оператор оп
ределя кривата на предлагане чрез събиране в
една крива на всички двойки цена – количество
от предложенията за продажба, подредени по
възходящ ред на цената, започвайки с двойката
цена – количество с най-ниската цена към тази
с най-високата цена.
Чл. 49. Независими ят преносен оператор
определя кривата на търсене чрез събиране в
една крива на всички двойки цена – количество
от предложенията за покупка, подредени по
низходящ ред на цената, започвайки с двойката
цена – количество с най-висока цена към тази с
най-ниска цена.
Чл. 50. (1) Равновесната цена е пресечната
точка на кривата на търсене (агрегирани пред
ложения за покупка) и кривата на предлагане
(агрегирани предложения за продажба).
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(2) В случай че има само една пресечна точка
или ако всички пресечни точки имат само една
цена, то цената, отговаряща на пресечната точка,
е равновесната цена.
(3) В случай че кривите на търсенето и пред
лагането се пресичат в различни точки, фор
миращи общ участък с максимална цена Цmax
и минимална цена Цmin, равновесната цена се
определя с помощта на референтна цена Цреф,
както следва:
РЦ = Цmax, при Цреф>Цmax
РЦ = Цреф, при Цmin<Цреф<Цmax
РЦ = Цmin, при Цреф<Цmin,
където:
РЦ е равновесната цена;
Цmax – най-високата цена, отговаряща на
пресечните точки между кривата на търсене и
кривата на предлагане;
Цmin – най-ниската цена, отговаряща на
пресечните точки между кривата на търсене и
кривата на предлагане;
Цреф – референтна цена, представляваща
средноаритметичната цена от последните три
седмици за същия часови интервал.
(4) Когато общото количество на търсене
или предлагане е равно на нула или липсва
пресичане на кривите на търсене и предлагане,
не се реализират количества за търговия, тогава
равновесната цена се приема за равна на найблизката до референтната цена на валидирана
оферта за търсене или предлагане за съответния
сетълмент период.
Раздел VII

Определяне на обемите на търсене и пред
лагане
Чл. 51. Когато равновесната цена за съответ
ната пазарна зона/зони не е определена, обемите
на предлагане и търсене ще бъдат равни на нула.
За всички други случаи:
1. Обемът на предлагане се определя, както
следва:
ОП = ∑ K n,
където К п е количества, отговарящи на двой
ките цена – количество от предложенията за
продажба, съдържащи цена, по-ниска или равна
на равновесната цена.
2. Обемът на търсене се определя, както следва:
ОТ = ∑ К к ,
където К к е количествата, отговарящи на
двойките цена – количество от предложенията за
покупка, съдържащи цена, по-висока или равна
на равновесната цена.
Раздел VIII
Мерки в случаите, когато предлагането не е
достатъчно или има липса на търсене
Чл. 52. (1) Когато пазарната крива на търсе
не или пазарната крива на предлагане съдържа
сумарно количество равно на нула или липсва
пресичане на посочените по-горе криви, незави
симият преносен оператор стартира процедура за
известяване на участниците на борсовия пазар
на електрическа енергия за възникналите обсто
ятелства, описана подробно в инструкцията за
участие на борсовия пазар.
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(2) В случаите на ал. 1 независимият преносен
оператор удължава крайния срок за подаване на
предложения в деня на търговия.
(3) След получаване на новите предложения за
продажба и предложения за покупка в рамките
на удължения краен срок независимият преносен
оператор пресмята отново цените и количествата
за съответния ден на доставка.
(4) В случаите, когато независимият преносен
оператор не е получил никакви предложения за
покупка или предложения за продажба в рамките
на новия период за подаване на оферти или липсва
пресичане на кривите на търсене и предлагане,
определени на базата на валидираните предложе
ния за покупка и продажба, подадени по време
на новия период преди затварянето на борсовия
пазар на електрическа енергия, всички участници
на борсовия пазар на електрическа енергия могат
да се информират чрез търговската платформа за
това, че не са реализирани количества за търговия
на борсовия пазар.
Раздел IX

Потвърждаване на сделките, осъществени
на борсовия пазар на електрическа енергия
Чл. 53. (1) Независимият преносен оператор
предоставя на съответните търговски участни
ци достъп до информация за реализираните от
тях сделки, сключени съгласно разпоредбите на
тази глава, в деня на търговия, чрез търговската
платформа.
(2) Резултатите от търговията на борсовия
пазар на електрическа енергия се използват в
процеса на сетълмент съгласно глава десета на
тези правила, като търгуваните количества от
всеки участник на борсовия пазар на електрическа
енергия се сумират с количествата, търгувани по
двустранни договори.
(3) Независимият преносен оператор публи
кува чрез търговската платформа информация
за търгуваните количества и цени.
Раздел X
Извънредни процедури
Чл. 54. Независимият преносен оператор
прекратява работата на борсовия пазар на елек
трическа енергия при:
1. Цялостна или частична невъзможност за
работа на системата за търговия или на друга
информационна система, използвана за обработка
на предложенията и определяне на равновесната
цена.
2. Прекъсване на пазара при аварийна ситуация.
Чл. 55. (1) При проблеми, свързани с комуни
кацията на участниците с търговската система на
оператора, независимият преносен оператор има
право да промени крайните срокове за изпращане
на съответните предложения и потвърждения,
включително работното време на борсовия пазар
на електрическа енергия.
(2) Независимият преносен оператор може да
откаже да регистрира предложение на участник
на пазара в случай на техническа грешка в сис
темата за търговия.
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Раздел I
Координатори на балансиращи групи
Чл. 56. (1) Формирането на балансиращи
групи има за цел:
1. въвеждане на нова организация при адми
нистриране на сделките с електрическа енергия,
реалното им изпълнение и сетълмент;
2. подобряване планирането на състава на
генериращите мощности и определянето на ба
лансиращите източници за поддържане на баланса
на електроенергийната система;
3. разделяне на задълженията по физическата
доставка на електрическа енергия от финансовите
взаимоотношения при отклонение на реалното
производство/консумация от предварителните
прогнози, регистрирани графици и диспечерски
инструкции от независимия преносен оператор;
4. агрегиране на небалансите на търговските
участници и смекчаване на икономическите
последици от цените на балансиращата енергия;
5. съсредоточаване на отговорностите по обмен
на информация с независимия преносен оператор
при малък брой участници на пазара.
(2) Балансиращите групи са: стандартни ба
лансиращи групи, комбинирани балансиращи
групи и специални балансиращи групи, които се
регистрират от независимия преносен оператор
и към които се прилагат еднакви принципи за
балансиране.
(3) Специалните балансиращи групи са групите
с координатори: независимият преносен оператор,
общественият доставчик, крайните снабдители,
операторите на електроразпределителни мрежи,
разпределително предприятие на тягова електри
ческа енергия, доставчици от последна инстанция.
(4) Когато не са избрали друг координатор на
балансираща група, производителите на елек
трическа енергия от възобновяеми енергийни
източници и от високоефективно комбинирано
производство на топлинна и електрическа енер
гия са в балансиращите групи по ал. 6, т. 1 и 2
и ал. 7, т. 2 и 3 с координатори общественият
доставчик или крайният снабдител в зависимост
от сключените договори за изкупуване на елек
трическа енергия.
(5) Независимият преносен оператор е коорди
натор на следните специални балансиращи групи:
1. Група/подгрупа за компенсиране на техно
логичните разходи в електропреносната мрежа;
2. Група за компенсиране на непланираните
обмени;
3. Група за администриране на борсовия пазар.
(6) Общественият доставчик е координатор
на следните балансиращи групи:
1. Група на производителите на електрическа
енергия от възобновяеми източници, чиято енер
гия изкупува, в т.ч. и производители, присъединени
едновременно към електропреносната и електро
разпределителната мрежа, когато същите не са
избрали друг координатор на балансираща група;
2. Група, подгрупа към групата по т. 2 на про
изводители на електрическа енергия от централи с
комбиниран цикъл на производство, чиято енергия
изкупува, в т.ч. и производители, присъединени
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едновременно към електропреносната и електро
разпределителната мрежа, когато същите не са
избрали друг координатор на балансираща група;
3. Група на производители на електрическа
енергия от ВЕЦ, собственост на „НЕК“ – ЕАД.
4. Група на производителите, с които общест
веният доставчик има сключени дългосрочни
договори за изкупуване на електрическа енергия
и разполагаемост, когато същите не са избрали
друг координатор на балансираща група.
(7) Крайните снабдители са координатори на
следните специални балансиращи групи:
1. Група на битови и небитови крайни клиен
ти, присъединени към електроразпределителната
мрежа на ниво ниско напрежение, които крайният
снабдител снабдява с електрическа енергия;
2. Група на производители на електрическа
енергия от възобновяеми източници, чиято енер
гия крайният снабдител изкупува, когато същите
не са избрали друг координатор на балансираща
група;
3. Група/подгрупа към групата по т. 2 на
производители на електрическа енергия от цен
трали с комбиниран цикъл на производство,
чиято енергия крайният снабдител изкупува,
когато същите не са избрали друг координатор
на балансираща група.
(8) Операторът на електроразпределителна
мрежа е координатор на специална балансираща
група за компенсиране на технологичните разходи
в електроразпределителната мрежа.
(9) Разпределителното предприятие на тягова
електрическа енергия е координатор на специална
балансираща група, включваща обекти, присъеди
нени – за мегаватчас, и трябва да са в диапазона
на определената към разпределителната мрежа
на железопътния транспорт.
(10) Доставчиците от последна инстанция са
координатори на балансиращи групи с членове
крайни клиенти, чието снабдяване с електрическа
енергия осигуряват.
(11) Комбинирана балансираща група е група,
в която участват производители на електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници и
от високоефективно комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия. В комби
нираната балансираща група могат да участват
и потребители на електрическа енергия.
(12) Когато производителите на електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници
и високоефективно комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия избират да
прехвърлят отговорността си за балансиране на
координатор на комбинирана балансираща група,
те не са ограничени от териториалното си раз
положение и сключения договор за изкупуване.
Чл. 57. (1) Отговорност за балансиране имат:
1. координаторите на балансиращи групи
съгласно Закона за енергетиката;
2. търговските участници за времето, през
което не са прехвърлили отговорността си за
балансиране на координатор балансираща група и
сами отговарят за небалансите на своите обекти.
(2) К лиентите са длъж ни да прех върл ят
отговорността за балансиране на лицензирано
дружество по ал. 1 чрез договор, регламентиран
в чл. 11, т. 9 от тези правила.
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(3) Координаторите на специални балансиращи
групи нямат право да прехвърлят отговорността
за балансиране на друго лицензирано дружество и
са отговорни пред независимия преносен оператор
за небалансите на всяка специална балансираща
група поотделно.
(4) Координаторите на балансиращи групи
на производители на електрическа енергия от
възобновяеми енергийни източници и от ви
сокоефективно комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия нямат право
да включват в балансиращата група обекти на
други участници, да прехвърлят отговорността
за балансиране на друго лицензирано дружество
и са отговорни пред независимия преносен опе
ратор за небалансите на своите балансиращи
групи поотделно.
Чл. 58. (1) Търговски участници имат право да
се регистрират като „координатори на стандартни
балансиращи групи“ и/или като „координатори
на комбинирани балансиращи групи“, ако са
изпълнили следните условия:
1. притежават лицензи я за производство
и/или търговия с електрическа енергия по чл. 39,
ал. 5 ЗЕ;
2. разработили са „общи принципи за раз
пределение на небалансите в рамките на балан
сиращата група“, на която се регистрират като
координатор, и са ги публикували на интернет
страницата си;
3. ДКЕВР е приела решение за допълване на
съществуващата лицензия с правата и задължени
ята, свързани с дейността „координатор на стан
дартна балансираща група“ и/или „координатор
на комбинирана балансираща група“, съгласно
чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката;
4. изпълнени са изискванията и се поддържат
комуникационно оборудване и средства за обмен
на информация съгласно тези правила;
5. нямат задължения към обществения достав
чик, крайните снабдители, независимия преносен
оператор и операторите на електроразпредели
телните мрежи;
6. имат сключен договор по чл. 11, т. 14,
когато се иска регистрация за координатор на
комбинирана балансираща група.
(2) Търговски участници имат право да се
регистрират като „координатори на специални
балансиращи групи“, ако са изпълнили следните
условия:
1. притежават лицензия за производство,
пренос, разпределение, организиране на борсов
пазар, обществена доставка, снабдяване от краен
снабдител, доставка от последна инстанция на
електрическа енергия и разпределение на тягова
електрическа енергия по чл. 39, ал. 1, т. 1, 2, 3,
6, 7, 10, 12 и 13 ЗЕ;
2. разработили са „общи принципи за разпре
деление на небалансите в рамките на специална
та балансираща група“ и са ги публикували на
интернет страницата си;
3. ДКЕВР е приела решение за допълване на
съществуващата лицензия с правата и задълже
нията, свързани с дейността „координатор на
специална балансираща група“, съгласно чл. 39,
ал. 5 от Закона за енергетиката;
4. изпълнени са изискванията и се поддържа
комуникационно оборудване и средства за обмен
на информация съгласно тези правила;
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5. нямат задължения към обществения достав
чик, крайните снабдители, независимия преносен
оператор и операторите на електроразпредели
телните мрежи.
Чл. 59. (1) Търговските участници, изпълнили
условията по чл. 58, ал. 1, подават заявление за
регистрация по образец, утвърден от независимия
преносен оператор, което съдържа:
1. наименование на заявителя, адрес, вид
лицензия и № на лицензия, № на решение на
ДКЕВР по чл. 39, ал. 5 ЗЕ;
2. наименование на лицата, заявили желание
да бъдат преки или непреки членове на балан
сиращата група;
3. списък на обектите на заявителя и на ли
цата по т. 2;
4. информация за предоставена мощност на
обектите по т. 3;
5. информация за местата на измерване на
обектите по т. 3 и идентификационни номера на
търговските електромери, валидирана от собстве
ниците на средствата за търговско измерване,
които са длъжни да извършат валидирането в
срок 14 дни;
6. количество произведена/използвана елек
трическа енергия помесечно за предходната
календарна година и последните шест месеца,
предхождащи датата на подаване на заявлението,
общо за заявителя и лицата по т. 2;
7. лица за контакти на заявителя, които отго
варят по въпросите за изпращане на графици за
производство, графици за потребление и графици
за обмен между балансиращи групи, предложения
и заявки за балансираща енергия, сетълмент и
фактуриране.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. удостоверение за предоставен достъп до
електропреносната и/или електроразпределител
ните мрежи за всяко от дружествата по ал. 1, т. 1
и 2 за изпълнени технически изисквания и липса
на задължения към обществения доставчик и/
или краен снабдител;
2. удостоверението по т. 1 не се изисква от
дружества с вече предоставен достъп до мрежата
към момента на влизане в сила на тези правила;
3. декларация от заявителя, че всяко от лицата
по ал. 1, т. 1 и 2 е сключило договори за достъп
и договори за пренос на електрическа енергия
пряко или чрез доставчика на електрическа енер
гия и е предоставило съответните гаранционни
обезпечения в съответствие с изискванията на
нормативната уредба и тези правила;
4. за всички клиенти, заявили желание за
смяна на доставчика на всеобща услуга и без
инсталирани електромери за почасово отчитане на
електрическа енергия – идентификационен номер
на стандартизиран профил от единен за страната
списък със стандартизирани товарови профили,
предложен от разпределителните предприятия;
5. копие от лицензия и съответните допълнения
към нея, потвърждаващи правото за извършване
на дейността „координатор на балансираща група“.
Чл. 60. (1) Независимият преносен оператор
разглежда заявлението в 15-дневен срок и изпраща
писмен отговор до заявителя, като:
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1. приема заявлението за регистрация, посочва
идентификационния номер/EIC код на координа
тора на балансиращата група и указва обектите
и кодовите им номера, които формират групата
на балансиране, за които отговаря заявителят в
ролята му на координатор на стандартна балан
сираща група;
2. дава указания за допълнителна информация
и срок на представяне;
3. мотивирано отказва да регистрира заявителя
като координатор на балансираща група.
(2) В срок до 10 дни от получаването на извес
тието за приемане на заявлението за регистрация
по ал. 1, т. 1 координаторът на балансиращата
група следва да сключи договора по чл. 11, т. 8,
в който е указан размерът на първоначалното
гаранционно обезпечение, а доставчиците на
балансираща енергия в балансиращата група да
сключат договора по чл. 11, т. 7.
(3) Със сключването на договорите по ал. 2
координаторът на балансиращата група се вписва
в регистъра по чл. 65 със статус „регистриран“.
(4) След предоставянето на гаранционно
обезпечение в размера по ал. 2 координаторът
на стандартна балансираща група се вписва в
регистъра по чл. 65 със статус „активен“.
Чл. 61. (1) Търговските участници, изпълнили
условията по чл. 58, ал. 2, подават „заявление
за регистрация на координатор на специална
балансираща група“ по образец, утвърден от
независимия преносен оператор, което съдържа:
1. наименование на заявителя, адрес, вид
лицензия и № на лицензия, № на решение на
ДКЕВР по чл. 39, ал. 5 ЗЕ;
2. наименование на лицата, непреки членове
на специалната балансираща група, които имат
електромери за почасово отчитане на електри
ческата енергия;
3. наименование на лицата, непреки членове
на специална балансираща група, които нямат
електромери за почасово отчитане на електри
ческата енергия, при поискване от независимия
преносен оператор;
4. идентификационен номер на стандартизи
ран профил от единен за страната списък със
стандартизирани товарови профили, предложен
от разпределителните предприятия;
5. списък на обектите на заявителя и членовете
на групата по т. 2 при поискване от независимия
преносен оператор;
6. информация за предоставената мощност на
обектите по т. 5;
7. описание на местата на измерване на
обектите по т. 5 и идентификационни номера на
търговските електромери, валидирани от собстве
ниците на средствата за търговско измерване, при
поискване от независимия преносен оператор;
8. количество произведена/използвана елек
трическа енергия помесечно за предходната
календарна година, общо за координатора и
членовете на групата;
9. лица за контакти на заявителя, които отго
варят по въпросите на изпращане на графици за
производство, графици за потребление и графици
за обмен, предложения и заявки за балансираща
енергия, сетълмент и фактуриране.
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага копие
от лицензия и съответните допълнения към нея,
потвърждаващи правото за извършване на дей
ността „координатор на специална балансираща
група“ по чл. 39, ал. 5 ЗЕ.
(3) Независимият преносен оператор разглежда
заявлението в 15-дневен срок и изпраща писмен
отговор до заявителя по ал. 1, като:
1. приема заявлението за регистрация, като
посочва идентификационния номер/EIC код на
координатора на специална балансираща група и
кодовите номера на обектите, местата, за които
отговаря заявителят в ролята му на координатор
на специална балансираща група;
2. дава указания за допълнителна информация
и срок на представяне.
(4) В срок до 10 дни от получаването на извес
тието за приемане на заявлението за регистрация
по ал. 3 координаторът на специална балансираща
група следва да сключи с независимия преносен
оператор: договора по чл. 11, т. 8, да представи
декларация за сключването на договорите по
чл. 11, т. 1, 2 и 3 или декларация за сключен
договор по чл. 11, т. 10 от правилата.
(5) Със сключването на договора по ал. 4
координаторът на специална балансираща гру
па се вписва в регистъра по чл. 65 със статус
„регистриран“.
(6) След предоставянето на гаранционно обез
печение координаторът на специална балансираща
група се вписва в регистъра по чл. 65 със статус
„активен“.
Чл. 62. (1) Всеки обект на производител или
потребител може да бъде причислен само към
един координатор на балансираща група.
(2) Търговските участници, регистрирани на
пазара преди влизане в сила на тези правила за
търговия, са длъжни в рамките на 30 календар
ни дни от влизането им в сила да прехвърлят
отговорността за балансиране на своите обекти
на координатор на балансираща група.
(3) В случаите, когато не е изпълнено изисква
нето по ал. 2, независимият преносен оператор
ще счита, че търговският участник отговаря за
небалансите на своите обекти като координатор
на балансираща група.
(4) В случаите по ал. 3 търговският участник
следва да сключи договорите по чл. 11, т. 1, 2, 3
и 8 от тези правила като координатор на балан
сираща група със същите права и отговорности.
(5) В случаите, когато договорите по ал. 4 не
са сключени, търговският участник няма право
да сключва сделки на пазара на електрическа
енергия.
Чл. 63. (1) Крайните снабдители и доставчи
ците от последна инстанция поемат служебно
отговорността за балансиране на крайните кли
енти, на които доставят електрическа енергия,
съгласно утвърдени от ДКЕВР общи условия.
(2) Когато производителите на енергия от
възобновяеми енергийни източници и високо
ефективно комбинирано производство на то
плинна и електрическа енергия не са избрали
да прехвърлят отговорността си на координатор
на комбинирана балансираща група, крайните
снабдители и общественият доставчик, в зави
симост от сключените договори за изкупуване

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

на електрическа енерегия, поемат служебно от
говорността за балансирането им и сключват с
тях договор по чл. 11, т. 9.
Чл. 64. (1) Независимият преносен оператор
поема отговорност за небалансите по сделките
с балансираща енергия за компенсиране на не
планираните обмени.
(2) Независимият преносен оператор извън
случаите по ал. 1 не поема отговорност за не
балансите на:
1. друг координатор на балансираща група;
2. обекти на ползватели, присъединени към
електропреносната и/или електроразпределител
ната мрежа.
Чл. 65. Независимият преносен оператор под
държа публичен регистър на координаторите на
балансиращи групи. Регистърът съдържа минимум
следната информация: име и седалище на лицен
зираната страна, координатор на балансираща
група, идентификационен номер/EIC код, дата на
регистрация, номер на договор за балансиране с
независимия преносен оператор, статус.
Раздел II
Оттегляне или отстраняване на координатор на
балансираща група, регистриран по условията
на чл. 58, ал. 1
Чл. 66. (1) Координатор на балансираща група
има право да изпрати известие за оттегляне на
регистрацията като координатор на балансираща
група.
(2) Известието се изпраща на независимия
преносен оператор и на всички членове на ба
лансиращата група.
(3) В известието за оттегляне се посочва датата
на оттегляне, която не може да бъде по-рано от 40
дни след изпращане на известието за оттегляне.
(4) Независимият преносен оператор издава
дневни и обобщени извлечения за сетълмент,
включително до деня, предхождащ оттеглянето,
като страните издават съответните фактури и
извършват плащания съгласно сроковете, посо
чени в чл. 178 на правилата.
(5) Датата на оттегляне на координатор на
балансираща група е първо число на календарния
месец след изтичане на срока по ал. 3.
(6) Независимият преносен оператор осво
бождава в срок от седем дни гаранционното
обезпечение след уреждане на всички финансови
взаимоотношения, свързани с прекратяване на
регистрацията на „координатора на балансираща
група“.
(7) Обектите на производители на електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници
и от високоефективно комбинирано производ
ство, в случаите на ал. 1 и чл. 65, преминават в
балансиращата група на обществения доставчик
или крайния снабдител до решението за прехвър
ляне на отговорността за балансиране на друг
координатор.
Чл. 67. (1) Координатор на балансираща група,
заявил оттегляне по чл. 66, ал. 1, и неговите чле
нове имат право да прехвърлят отговорността за
балансиране на друг координатор на балансираща
група съгласно регистъра по чл. 65, като изпращат
на независимия преносен оператор „заявление
за прехвърляне на отговорност за балансиране“
съгласно утвърден образец. Заявлението съдържа:
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1. наименование на координатора, който ще
поеме отговорността за балансиране;
2. декларация за съгласие на координатора
по т. 1;
3. описание на обектите и съответните кодови
номера на лицето, което прехвърля отговорността
за балансиране.
(2) Независимият преносен оператор проверява
данните в заявлението и отговаря в срок до 15 дни
в писмен вид на заявителя и новия координатор
на балансираща група.
(3) В отговора по ал. 2 се посочва датата, от
която прехвърлянето на отговорността за ба
лансиране е в сила, която дата е първо число на
календарен месец.
(4) Независимият преносен оператор има право
да поиска промяна на сключените договори по
чл. 11, т. 8 с новия координатор на балансираща
група.
(5) Независимият преносен оператор отразява
промените в регистъра по чл. 65.
(6) Независимият преносен оператор и опера
торите на електроразпределителните мрежи си
обменят взаимно информация в края на текущия
месец за обхвата на балансиращите групи и съ
ответните координатори, считано от следващия
календарен месец.
Чл. 68. (1) Независимият преносен оператор
може да отстрани от електроенергийния пазар
координатор на балансираща група или търговски
участник по чл. 62, ал. 3 с предизвестие от пет
работни дни във всеки един от следните случаи:
1. координаторът на балансираща група или
търговският участник по чл. 62, ал. 3 не изпъл
нява задълженията си съгласно тези правила и/
или не отговаря на условията за регистрация като
координатор на балансираща група;
2. координаторът на балансираща група или
търговският участник по чл. 62, ал. 3 наруши
условията на договора за балансиране, в т.ч. при
неплащане в срок или ако не възстанови или не
представи актуализирано гаранционно обезпече
ние в сроковете по договора;
3. координаторът на балансираща група или
търговски участник по чл. 62, ал. 3 има неизпла
тени задължения по договорите си за достъп и
пренос и/или невнесени/невъзстановени гаран
ционни обезпечения по тях;
4. координаторът на балансираща група или
търговският участник по чл. 62, ал. 3 продължава
системно да допуска значителни небаланси в ба
лансиращата си група след изрично писмено пре
дупреждение от независимия преносен оператор;
5. координаторът на балансираща група е
обявен в несъстоятелност или е в процес на
ликвидация;
6. не представя графици в сроковете съгласно
правилата;
7. координатор на комбинирана балансираща
група има неизплатени задължения по договорите
си с обществения доставчик.
(2) Предизвестието по ал. 1 се изпраща и на
членовете на балансиращата група.
(3) Координаторът на балансираща група или
търговският участник по чл. 62, ал. 3 е длъжен
да уреди всички свои задължения с независимия
преносен оператор, възникнали до датата на от
страняване от електроенергийния пазар.
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(4) Членовете на балансираща група с ко
ординатор, отстранен от електроенергийния
пазар, отговарят за собствените си небаланси,
считано от датата на отстраняване, и имат право
да прехвърлят отговорността за балансиране на
друг координатор.
(5) Независимият преносен оператор отразява
отстраняването на координатор на балансираща
група или търговски участник по чл. 62, ал. 3 в
регистъра по чл. 65 до два работни дни от датата
на отстраняване.
(6) В случаите по ал. 1 независимият преносен
оператор информира Държавната комисия за енер
гийно и водно регулиране за отстраняването от
пазара на координатора на балансиращата група.
Раздел III
Участие на производителите на електрическа
енергия от възобновяеми источници и от ви
сокоефективно комбинирано производство на
балансиращия пазар
Чл. 69. Общественият доставчик и крайните
снабдители заплащат количествата произведена
електрическа енергия на производителите от
възобновяеми енергийни източници и високоефек
тивно комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия по показания на търгов
ските електромери по цена съгласно сключените
договори за продажба.
Чл. 70. (1) Производителите на енергия от
възобновяеми енергийни източници и високоефек
тивно комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия, избрали да прехвърлят
отговорността си за балансиране на координатор
на комбинирана балансираща група, трябва да
получат достъп до съответната мрежа и да бъдат
регистрирани на пазара чрез подаване на заявле
ние към съответния мрежови оператор съгласно
съответните изисквания и да сключат договор по
чл. 11, т. 9 от тези правила.
(2) Производителите на енергия от възобно
вяеми енергийни източници и високоефектив
но комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия, които не са избрали да
прехвърлят отговорността за балансиране на
координатор на комбинирана балансираща група,
сключват договор по чл. 11, т. 9 със съответния
координатор на специална балансираща група.
(3) Производителите на енергия от възобно
вяеми енергийни източници и високоефективно
комбинирано производство на топлинна и елек
трическа енергия, които продават електрическа
енергия по преференциални цени и съгласно
показанията на средствата за търговско измер
ване, нямат право да участват в стандартни
балансиращи групи.
Чл. 71. (1) Във връзка с участието на произ
водители на енергия от възобновяеми енергийни
източници и/или високоефективно комбинирано
производство на топлинна и електрическа енер
гия в балансиращия пазар предоставянето и
утвърждаването на графици се извършва съгласно
разпоредбите на глава шеста от тези правила.
(2) Координаторът на комбинирана баланси
раща група подава графиците за обмен по ал. 1 и
към координаторите на специални балансиращи
групи, които изкупуват електрическата енергия
от производителите на електрическа енергия
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от възобновяеми енергийни източници и/или
високоефективно комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия.
Чл. 72. На база сетълмента на координатора
на комбинирана балансираща група се извършва
уреждане на взаимоотношенията между коорди
натора на балансиращата група и независимия
преносен оператор по цени за недостиг/излишък
на балансиращия пазар.
Чл. 73. (1) Възникналите взаимоотношения
между обществения доставчик, от една страна, и
всеки от координаторите на комбинирани балан
сиращи групи, от друга, по повод задължението
по чл. 69 се уреждат по следния начин:
1. За всеки сетълмент период, когато про
изведеното количество електрическа енергия
от производители по чл. 70, ал. 1 в рамките на
комбинирана балансираща група е по-голямо
от регистрираното по график, координаторът на
балансиращата група заплаща разликата в левове
за MWh на обществения доставчик.
2. За всеки сетълмент период, когато произ
веденото количество електрическа енергия от
производителите по чл. 70, ал. 1 в рамките на
комбинирана балансираща група е по-малко от
регистрираното по график, общественият достав
чик заплаща разликата в левове за MWh на коор
динатора на комбинираната балансираща група.
(2) Разплащанията между обществения достав
чик и координатора на комбинирана балансираща
група по ал. 1, т. 1 и 2 се уреждат по една и съща
цена, която се определя от обществения доставчик
за период не по-кратък от три календарни месеца.
Чл. 74. Търговските отношения по чл. 72 се
уреждат с двустранните договори по чл. 11, т. 8.
Чл. 75. Търговските отношения по чл. 73 се
уреждат с двустранните договори по чл. 11, т. 14.
Чл. 76. (1) Производители на електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници и
високоефективно комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия с инсталирана
мощност до 30 kW и тези, които са присъединени
към мрежа ниско напрежение, без инсталирани
средства за търговско измерване за почасово от
читане на произведената електрическа енергия,
задължително се включват в специална баланси
раща група по чл. 56, ал. 7, т. 1 от тези правила
с координатор крайният снабдител, с който имат
сключен договор за изкупуване.
(2) Производителите по ал. 1 сключват догово
ри по чл. 11, т. 9 за участие в специалната балан
сираща група с координатор крайният снабдител,
с който имат сключен договор за изкупуване, при
общи условия, одобрени от ДКЕВР.
Г л а в а

ш е с т а

ПРА ВИ Л А ЗА ПРЕДОС ТА ВЯНЕ И У ТВЪРЖ
ДАВАНЕ НА ГРАФИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ГРАФИЦИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ И Г РАФИЦИ
ЗА ОБМЕН Н А ЕЛЕКТРИЧЕСК А ЕНЕРГ И Я
Раздел I
Графици за производство и графици за потреб
ление
Чл. 77. (1) Почасови графици за производство,
с информация за брутното производство на цен
тралата, се изпращат на независимия преносен
оператор от всички производители, присъединени
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към електропреносната мрежа, по утвърден об
разец (PPS file) и посочен достъп до системата,
в срокове съгласно инструкция, публикувана
от независимия преносен оператор на интернет
страницата му.
(2) Почасови графици за производство се
изпращат на координаторите на балансиращи
групи от всички производители, присъединени
към електроразпределителната мрежа в деня,
предхождащ доставката, по образец, утвърден от
координатора на балансиращата група.
(3) Обобщени почасови г рафици за про
изводство на централите, присъединени към
съответната разпределителна мрежа по типове
производствени мощности, се изпращат от коорди
наторите на балансиращи групи към независимия
преносен оператор по утвърден образец (PPS file)
и посочен достъп до системата, в срокове съ
гласно инструкция, публикувана от независимия
преносен оператор на интернет страницата му.
(4) Доставчиците на балансираща енергия
изпращат на независимия преносен оператор поча
сови графици за планираното брутно производство
на всеки диспечиран блок, съгласно сключените
договори за доставка на електрическа енергия, за
покриване на технологичните разходи в мрежи
те, на борсов пазар на електрическа енергия, по
утвърден образец (PPS file) и посочен достъп до
системата, в срокове съгласно инструкция, пуб
ликувана от независимия преносен оператор на
интернет страницата му и съгласно процедурите,
регламентирани в „Правилата за управление на
електроенергийната система“ и тези правила.
(5) Доставчиците на балансираща енергия
изпращат на независимия преносен оператор гра
фици за нетно производство на всеки диспечиран
блок по утвърден образец (TPS file) и посочен
достъп до системата, с отчитане на сключените
договори за доставка на електрическа енергия,
в срокове съгласно инструкция, публикувана
от независимия преносен оператор на интернет
страницата му и съгласно процедурите, регламен
тирани в „Правилата за управление на електро
енергийната система“ и тези правила.
(6) Графиците за производство по ал. 1, 3 и
4 служат за диспечиране на съответния агрегат.
(7) Почасовите графици за производство на
доставчиците на балансираща енергия по ал. 4
(брутни) и ал. 5 (нетни) трябва да са съпоставими
и да отчитат прогнозните собствени нужди, да
съответстват на условията в сключените договори
по чл. 11, т. 7 от тези правила и предоставената
разполагаемост за регулиране. Операторът може
да поиска промяна на графика или да наложи
ограничение в срокове съгласно инструкция,
публикувана от независимия преносен оператор
на интернет страницата му, в случаите, когато
графиците не са съобразени с прогнозните ре
жими на работа и определената разполагаемост
за регулиране.
(8) Независимият преносен оператор изпраща
до 10-о число на предходния месец на производи
телите по ал. 4 необходимите диапазони (брутната
разполагаемост) за регулиране на всеки блок
за следващия месец, като производителят няма
право да сключва сделки за пазара на електри
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ческа енергия над определената брутна мощност
за всеки блок, освен ако страните писмено не са
договорили друго.
(9) Почасовите графици за потребление на дос
тавчици на балансираща енергия с потребителски
обекти съдържат информация за планираното
потребление съгласно ск лючените договори,
процедурите, регламентирани в Правилата за
управление на електроенергийната система и
тези правила, и се изпращат по утвърден обра
зец (TPS file) и посочен достъп до системата в
сроковете по ал. 5.
(10) Координаторите на балансиращи групи и
търговските участници по чл. 62, ал. 3 изпращат
сумарна нетна почасова прогноза за производство
то и сумарна почасова прогноза за потреблени
ето в балансиращата група по утвърден образец
(TPS file) и посочен достъп до системата в срокове
съгласно инструкция, публикувана от независи
мия преносен оператор на интернет страницата.
(11) Почасовите графици за производство и
почасовите графици за потребление се изпращат
в деня, предхождащ деня на доставка, и съдър
жат информация за количеството електрическа
енергия за всеки час в деня на доставка, което
съответният производител (блок на производител)
или обект на потребител ще доставя/потребява
от мрежата.
(12) Независими ят преносен оператор на
база графиците за производство и графиците за
потребление и собствени прогнози определя не
обходимия резерв – вторичен, третичен и студен,
за следващия ден, необходим за:
1. поддържане на баланса между производ
ството и потреблението в реално време;
2. поддържане на сигурно и надеждно елек
троснабдяване;
3. поддържане на резервна мощност в случаите
на непредвидени аварийни ситуации на мрежата
и производствените мощности и промени в кли
матичните условия;
4. управление на претоварванията в мрежата.
Чл. 78. (1) Крайните снабдители изпращат на
обществения доставчик помесечни прогнози за
потреблението:
1. до 3 работни дни след определяне на квотите
с решение на ДКЕВР – за второто полугодие на
текущата календарна година;
2. до 10 декември – за шестте месеца на след
ващата календарна година.
(2) Общественият доставчик определя в срок
до 2 работни дни от постъпване на информаци
ята от крайните снабдители по ал. 1 месечните
задължения до края на съответната година на
„квотните централи“, както и задълженията на
производителите по чл. 93а ЗЕ, в рамките на
определената с решение на ДКЕВР квота, и до
10 декември – задълженията за шестте месеца
на следващата календарна година.
(3) Месечните задължения по ал. 2 се изпращат
на съответните производители и независимия
преносен оператор и се публикуват на интернет
страницата на оператора до два работни дни от
постъпване на информацията при оператора.
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(4) Месечните прогнози по ал. 1 могат да
бъдат актуализирани от крайните снабдители до
5-о число на предходния месец.
(5) Месечните задължения по ал. 2 могат да
бъдат актуализирани от обществения доставчик
до 10-о число на предходния месец с отчитане на
ремонтните програми, аварийност на агрегатите,
изменение в климатичната прогноза в рамките
на общата шестмесечна разполагаемост, утвър
дена от ДКЕВР.
(6) Всеки работен ден до 9,30 ч. обществени
ят доставчик определя почасовите количества
за следващия ден на „квотните централи“ и на
производителите по чл. 93а ЗЕ при отчитане на
месечните задължения след актуализирането им.
Почасовите количества задължително трябва да
бъдат в рамките на работния диапазон на аг
регатите, производствените им характеристики
и прогнозни режими на работа. Количествата
се определят на база прогнозите на крайните
снабдители, изпратени на обществения доставчик
предишния ден, до 17,00 ч.
(7) Количествата по ал. 6 са задължителни за
производителите и следва да бъдат съобразени в
графиците за обмен по чл. 80.
(8) Количествата по ал. 6 са задължителни и
за производителите в балансиращите групи на
обществения доставчик.
(9) При несъответствие на количествата в
графиците по ал. 6 и 7 независимият преносен
оператор регистрира графика с по-малките ко
личества.
Раздел II
Графици за обмен на електрическа енергия
Чл. 79. (1) Графиците за обмен на електрическа
енергия между две балансиращи групи в рамките
на електроенергийната система на България се
изпращат на независимия преносен оператор в
срокове съгласно инструкция, публикувана от
независимия преносен оператор на интернет стра
ницата по утвърден образец (TPS file) и получен
достъп до системата, и съдържат информация за
количеството електрическа енергия за всеки час в
деня на доставка, което съответната балансираща
група ще обмени с други балансиращи групи.
(2) Графиците за обмен между балансираща
група, регистрирана в рамките на електроенер
гийната система на България и юридическо лице,
придобило право да извършва търговска дейност
в съседна пазарна зона (график за междусистемен
обмен), се изпращат на независимия преносен
оператор по утвърден образец (TPS file) и получен
достъп до системата.
(3) Крайният срок за изпращане на графиците
за междусистемен обмен в съответствие с придо
битите преносни способности от годишен и ме
сечни търгове (дългосрочни номинации) и дневни
търгове (краткосрочни номинации) е съгласно
Тръжни правила за съответните контролни зони,
публикувани от независимия преносен оператор,
и изискванията на OH-Policy2 за синхронна зона
континентална Европа.
(4) Независимият преносен оператор проверява
допустимостта на изпълнение на графиците за
обмен от гледна точка на прогнозните режими на
работа и техническите възможности на агрегатите,
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придобита междусистемна преносна способност,
съпоставимост на графиците на всички коорди
натори на балансиращи групи, предварителния
баланс и съответствието между графиците за
производство, графиците за потребление и гра
фиците за обмен на всяка балансираща група,
ограничения в пропускателните възможности,
изисквания за резервиране на диапазон за ре
гулиране и наличието на обстоятелства, които
могат да нарушат безопасността или качеството
и сигурността на работа на електроенергийната
система, съгласно Правилата за управление на
електроенергийната система и тези правила.
(5) Координаторите на балансиращи групи и
доставчиците на балансираща енергия изпращат
коригирани графици за производство, графици за
потребление, графиците за обмен на електрическа
енергия между две балансиращи групи в рамки
те на електроенергийната система на България
съгласно изискванията на независимия преносен
оператор в срокове съгласно инструкция, пуб
ликувана от независимия преносен оператор на
интернет страницата.
(6) Независимият преносен оператор има право
да променя инструкцията във връзка с процеса
на приемане, валидиране и регистриране на
графици за производство, графици за потребле
ние и графици за обмен при необходимост, като
публикува промяната не по-късно от 2 седмици
преди датата на влизане в сила на промяната.
(7) Координаторите на балансиращи групи
имат право да изпращат графици за производство,
графици за потребление и графици за обмен до
седем дни предварително.
(8) Централите за високоефективно комби
нирано производство, които са технологично
свързани с обекти, потребяващи произведената
топлинна енергия, предоставят на пазара по
свободно договорени цени електрическа енергия
след задоволяване на потреблението на техноло
гичносвързания обект.
Чл. 80. (1) Известието за сключена сделка
на борсовия пазар на електрическа енергия се
изпраща от участника и/или организатора на
борсовия пазар на електрическа енергия на неза
висимия преносен оператор по образец, утвърден
от независимия преносен оператор, ако такова се
изисква по договора по чл. 11, т. 11, и съдържа
информация за задълженията за доставка или
покупка на/от борсовия пазар на електрическа
енергия за отделните интервали на доставка в
деня на доставка в съответствие с глава четвърта.
(2) Информацията по ал. 1 се изпраща на
независимия преносен оператор и в случаите на
участие на борсов пазар на електрическа енер
гия, организиран от друг системен или пазарен
оператор.
Чл. 81. (1) Независимият преносен оператор по
твърждава графиците за производство и графиците
за потребление на доставчиците на балансираща
енергия по чл. 77, ал. 4, 5 и 9 в срокове съгласно
инструкция, публикувана от независимия прено
сен оператор на интернет страницата.
(2) Координаторите на балансиращи групи по
лучават информация за регистрираните графици
от търговската система на оператора в срокове
съгласно инструкция.
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(3) Независимият преносен оператор потвърж
дава на координаторите на балансиращи групи
графици за обмен по чл. 79 в срокове съгласно
инструкция.
(4) При несъответствие на количества, заявени
от координатори на балансиращи групи в рамките
на електроенергийната система на България, се
приема за валидна по-малката стойност.
(5) При несъответствия на количества, зая
вени от координатори на балансиращи групи по
графици за междусистемен обмен с електроенер
гийните системи на други държави, се прилагат
двустранните договорености между независимия
преносен оператор и съответния съседен системен
оператор (напр. валидна по-малката стойност или
редуциране до нулева стойност).
(6) Между две балансиращи групи в рамките
на електроенергийната система на България коор
динаторите известяват само салдото по сделките.
(7) Утвърдените от независимия преносен опе
ратор графици за обмен на електрическа енергия,
графици за производство и графици за потреб
ление, включително търгуваните количества на
борсов пазар на електрическа енергия, са основа
за определяне на небалансите на координаторите
на балансиращи групи, енергията, предоставена/
закупена на/от пазара на балансираща енергия,
и финансовите задължения на страните.
(8) Графиците за производство, графиците
за потребление и графиците за обмен на една
балансираща група трябва да бъдат балансирани
като известените покупки от други балансиращи
групи и прогнозно производство в групата да
бъдат равни на известените продажби към други
балансиращи групи и прогнозно потребление.
(9) Независимият преносен оператор има
право да поиска от координаторите на баланси
ращи групи корекции в графиците в случай, че
са нарушени изискванията по ал. 8, и съответни
действия от страна на координаторите на балан
сиращи групи са задължителни.
Чл. 82. (1) Независимият преносен оператор
има право при наличие на необходимите тех
нически обстоятелства да въведе процедура по
известяване, валидиране и регистриране на гра
фици за производство, графици за потребление и
графици за обмен в рамките на деня на доставка.
(2) Броят на сесиите в рамките на деня се
определя от независимия преносен оператор.
Чл. 83. (1) В случай на аварийна ситуация
и/или непреодолима сила, които имат локален
характер, координаторите на балансиращи групи
предприемат необходимите мерки за съгласуване
на графици за обмен за следващия незатворен
период на доставка, които да отчитат промене
ните обстоятелства.
(2) Независимият преносен оператор не пре
кратява и не променя графици за обмен между
координаторите на балансиращи групи, в случаите
на ал. 1, след регистрацията им.
Чл. 84. (1) Независимият преносен оператор
има право да прекрати и/или ограничи графици
за обмен на координаторите на балансиращи
групи при настъпване на следните обстоятелства:
1. отпадане на системата за администриране
на пазара;
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2. при възникване или за предотвратяване на
аварии по съоръжения за производство и пренос
на електрическа енергия;
3. при претоварване на електрическите мрежи;
4. при дълготраен недостиг на енергоносители;
5. разпоредителни мерки на компетентни
органи;
6. при невъзможност за поддържане баланса
на ЕЕС и след като всички други мерки, съгласно
изискванията на ENTSO-E, са били предприети;
7. в случаите на чл. 73 от Закона за енергети
ката и при други хипотези на непреодолима сила.
(2) В случаите на ал. 1 независимият преносен
оператор се съобразява със сроковете за извес
тяване, регламентирани в нормативната уредба.
(3) В случаите на ал. 1 взаимоотношенията,
свързани с производството и консумацията на
електрическа енергия в ЕЕС за периода на пре
кратяване на пазара, се уреждат с доставчиците
от последна инстанция, предоставящи услуги от
обществен интерес.
(4) Взаимоотношенията по ал. 3 се уреждат по
показанията на средствата за търговско измерване.
(5) В случаите по ал. 1 производителите про
дават по цени, определени от ДКЕВР и/или в
дългосрочните договори.
(6) Потребителите купуват консумираната
електроенергия по цена, определена от доставчика
от последна инстанция в договорите за продажба.
(7) За периода по ал. 1 търговските участници
не подлежат на балансиране.
Г л а в а

с е д м а

ИЗМЕРВАНЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ
Раздел I
Цели
Чл. 85. (1) Сумирането и предоставянето на
данни за измерените количества електрическа
енергия обслужва процесите на сетълмент на
количествата, търгувани на електроенергийния
пазар чрез двустранни договори или на борсо
вия пазар на електрическа енергия, пазара на
балансираща енергия, двустранните обмени със
съседни контролни зони/блокове, сетълмента на
небалансите, спомагателните услуги, плащани
ята за достъп и пренос и всички други услуги
съгласно тези правила.
(2) В тази глава са регламентирани процеду
рите относно:
1. сумиране на измерените стойности;
2. предоставяне на сумираните измерени
стойности;
3. предоставяне на данни за почасова консу
мация.
(3) Процесът на сетълмент на електроенер
гийния пазар е основан на период на сетълмент
(един час) и всички сумирани и предавани стой
ности на товаровия профил трябва да са за същия
времеви интервал.
(4) Тези правила регламентират използването
на средства за измерване, информационни сис
теми и механизми в процеса на сетълмент на
електроенергийния пазар. Тези процедури не са
приложими към средства и системи за измерване,
които са с оперативно предназначение.
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Раздел II
Изисквания към измервателните системи
Чл. 86. (1) Електромери за периодично из
мерване на електрическата енергия трябва да
бъдат монтирани на всички места на измерване
на обекти съгласно Правилата за измерване на
количеството електрическа енергия.
(2) За обектите, необхванати в ал. 1, могат да
се прилагат стандартизирани товарови профили,
разработени от разпределителните предприятия и
представени на независимия преносен оператор
при регистрацията по чл. 59 и 61.
Чл. 87. (1) Собствениците на измервателните
системи съхраняват и предоставят сумирани и
почасови измерени стойности от електромерите
по чл. 86, ал. 1 на количествата активна елек
трическа енергия, доставена/консумирана до/от
обектите на търговски участници за всеки период
на сетълмент.
(2) Всеки виртуален електромер има постоянен
буквено-цифров идентификационен код. Тези кодо
ве се определят от независимия преносен оператор
при регистрацията на търговския участник и се
предоставят на съответните собственици на измер
вателни системи с приложен списък на местата
на измерване за всеки идентификационен код.
(3) При регистрацията на търговски участник
на пазара на електрическа енергия е необходимо
посочените от него обекти да включват всички
места на измерване за тези обекти. Не се допуска
регистриране на обект на търговски участник на
пазара на електрическа енергия с част от местата
на измерване за съответния обект.
Раздел III
Отчитане, удостоверяване и предоставяне на
измерени стойности
Чл. 88. Измерената стойност представлява
количеството електрическа енергия, което е
измерено и регистрирано от електромер за пе
риодично измерване, или чрез товаров профил,
интегриран за периода на сетълмент.
Чл. 89. (1) Всеки собственик на измервателна
система носи отговорност за отчитането на всич
ки измерени стойности съгласно Правилата за
измерване на количеството електрическа енергия
и Правилата за търговия с електрическа енергия.
(2) В случаите на чл. 86, ал. 1 собствениците
на измервателните системи валидират, обработват
и съхраняват данните в база данни с измерени
стойности. Сумираните и почасови данни се
предоставят на независимия преносен оператор
до 17,00 ч. на втория работен ден от седмицата
за дните от понеделник до неделя включително
на предходната календарна седмица.
(3) В случаите на чл. 86, ал. 2 координаторите
на балансиращи групи предоставят на независимия
преносен оператор до 12,00 ч. на втория работен
ден от всеки месец, за периода на съответния
месец, сумиран брой на обекти на търговски
участници по чл. 86, ал. 2, разделени по тип на
товаров профил и собственост на електрическата
мрежа, в която се намират горепосочените обекти.
(4) При приключване на всеки месец собстве
ниците на измервателните системи валидират,
обработват и съхраняват данните в база данни
с измерени стойности. Сумираните данни се
предоставят на независимия преносен оператор
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до 12,00 ч. на втория работен ден за дните от
предходния месец, за които липсват данни, но
не по-късно от третия календарен ден.
(5) В случай на липсващи почасови данни от
отделните измервателни системи с оглед спазване
на сроковете за предоставяне на информация на
независимия преносен оператор, собственикът
на измервателните системи може да използва
заместващи стойности съгласно Правилата за
измерване на количеството електрическа енер
гия, изчислени на база предишни периоди на
сетълмент, или по начин, уточнен в договора за
достъп до разпределителната/преносната мрежа
на търговския участник. При липса на замест
ващи стойности от страна на собственика на
измервателните системи независимият преносен
оператор прилага служебна стойност 0 за съот
ветните липсващи почасови данни.
(6) В случай на липсващи по ал. 5 или сгре
шени данни собственикът на измервателната
система оценява, коригира или заменя липсва
щата или сгрешена информация по отношение
на измерените стойности съгласно Правилата за
измерване на количеството електрическа енер
гия и предоставя информацията на независимия
преносен оператор до 12,00 ч. на третия работен
ден, но не по-късно от петия календарен ден след
приключване на месеца.
(7) Координаторите на балансиращи групи
получават измерените стойности по обекти за
всеки пряк и непряк член на балансиращата група
от собствениците на измервателните системи в
сроковете за предоставяне на данни към незави
симия преносен оператор, упоменати в ал. 2 и 4.
(8) Получените измерени стойности по ал. 7
могат да бъдат оспорени чрез координаторите на
балансиращи групи пред собствениците на из
мервателните системи в рамките на три работни
дни от получаване на данните. Собственикът на
средствата за измерване извършва проверка и
потвърждава или коригира измерените стойности.
Неоспорени стойности в този срок се смятат за
потвърдени от съответната страна.
(9) Всички измерени стойности, включително
тези, които са били предмет на промяна, съглас
но ал. 8 ще се смятат от независимия преносен
оператор за потвърдени от страните не по-късно
от осмия ден на всеки календарен месец, следващ
отчетния, и стават утвърдени измерени стойности.
В случай на непостигане на съгласуване, което
продължава след тази дата, ще се прилагат раз
поредбите на глава десета, раздел VII.
Чл. 90. Разпоредбите на този раздел са прило
жими и към местата на измерване, съответстващи
на обекти на производители и потребители, които
предоставят спомагателни услуги за независимия
преносен оператор.
Раздел IV
Определяне на технологичните разходи в мрежата
Чл. 91. Всички измерени стойности от тър
говските електромери между електропреносната
мрежа и електроразпределителните мрежи, между
отделните електроразпределителни мрежи, между
производители и електропреносна/електроразпре
делителна мрежа ще бъдат отчитани и използвани
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при определяне на технологичните разходи на
преносното предприятие и разпределителните
предприятия.
Чл. 92. (1) Технологичните разходи в мрежата
се определят поотделно за електропреносната
мрежа и всяка електроразпределителна мрежа.
(2) Преносното предприятие и разпределител
ните предприятия в съответствие със собстве
ността на мрежата определят технологичните
разходи в съответната мрежа поотделно за всеки
период на сетълмент като разлика между цялото
количество електрическа енергия, постъпило в
съответната мрежа в местата на измерване, и
количеството електрическа енергия, консумирано
в съответната мрежа или доставено в други мре
жи, съгласно утвърдените измерени стойности.
(3) Независимият преносен оператор изчислява
небалансите на количествата електрическа енер
гия, необходима за покриване на технологични
разходи по преносната мрежа и разпределителните
мрежи въз основа на определените технологич
ни разходи по ал. 2 и утвърдените графици за
доставка, подадени до обществения доставчик
от координаторите на специалните балансиращи
групи за покриване на технологичните разходи.
(4) Всички технологични разходи в мрежите,
определени по ал. 2, ще се смятат за утвърдени
измерени стойности.
Раздел V
Сумиране и предоставяне на измерените стой
ности
Чл. 93. (1) След определяне на утвърдените
измерени стойности по чл. 89, ал. 9 и чл. 92,
ал. 4 всеки собственик на измервателна система
определя сумарните физически доставки за всеки
производител и всеки потребител/доставчик на
краен потребител (според случая) за съответната
мрежа за всеки период на сетълмент.
(2) Сумарното производство на производител
е равно на сумата от всички утвърдени измерени
стойности в точките на присъединяване на про
изводствените блокове към съответната мрежа.
(3) Сумарното потребление на потребител е
равно на сумата от всички утвърдени измерени
стойности в точките на присъединяване/местата
на измерване на този потребител, присъединен
към съответната мрежа.
Чл. 94. (1) Собствениците на измервателни
системи предоставят на независимия преносен
оператор сумирани по балансиращи групи валиди
рани данни от средствата за търговско измерване
на електрическа енергия на обекти на търговски
участници, присъединени към съответната елек
трическа мрежа.
(2) Собствениците на измервателни системи
предоставят на координаторите на балансиращи
групи сумирани валидирани данни от средствата
за търговско измерване на електрическа енергия
на обекти на търговски участници, които при
надлежат към съответната балансираща група.
(3) Преносното предприятие предоставя на
разпределителното предприятие в сроковете по
чл. 89, ал. 2 сумираните стойности за измерените
товарови профили на електрическата енергия,
отчетени от всеки търговски електромер, който
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участва във формирането на общото количество
електрическа енергия, доставяно от преносната
в разпределителната мрежа.
(4) Преносното предприятие предоставя на
крайния снабдител в сроковете по чл. 89, ал. 2
сумираните по региони стойности за измерените
товарови профили на електрическата енергия,
формирани от всеки търговски електромер, които
участват във формирането на общото количество
електрическа енергия, което крайният снабдител
купува от обществения доставчик.
Раздел VI
Сумиране на измерени стойности по отношение
на координатор на балансираща група
Чл. 95. (1) След получаване на утвърдените
измерени стойности независимият преносен
оператор определя общите физически доставки
на всяка балансираща група по отношение на
места на измерване от съответната мрежа за
всеки период на сетълмент.
(2) Сумарното производство на координатор
на балансираща група е равно на сумата от
общото производство на обектите на всички
производители, за които съответният координа
тор на балансираща група е поел отговорност
за балансиране.
(3) Сумарното потребление на координатор на
балансираща група е равно на сумата от общото
потребление на обектите на всички потребители,
за които съответният координатор на баланси
раща група е поел отговорност за балансиране.
Раздел VII
Сумиране на измерени стойности по отношение
на съответната мрежа
Чл. 96. (1) Нетното производство на съответ
ната мрежа е равно на сумата от общото произ
водство на всички производители, присъединени
към тази мрежа.
(2) Нетното потребление от съответната мре
жа е равно на сумата от общото потребление на
всички потребители от тази мрежа.
(3) Електрическата енергия, доставена на други
мрежи, е равна на сумата от всички измерени
стойности, удостоверяващи обмена на електри
ческа енергия от съответната мрежа към други
мрежи. По отношение на електропреносната
мрежа към реализирания обмен с други мрежи
се включва и износът на електрическа енергия.
(4) Електрическата енергия, получена от други
мрежи, е равна на сумата от всички измерени
стойности, удостоверяващи обмена на електри
ческа енергия от другите мрежи към съответната
мрежа. По отношение на електропреносната
мрежа към реализирания обмен с други мрежи
се включва и вносът на електрическа енергия.
Раздел VIII
Сумиране на измерени стойности по отношение
на извършването на дейността „сетълмент на
небалансите“ от независимия преносен оператор
Чл. 97. (1) Собствениците на измервателни
системи предоставят на независимия преносен
оператор следната информация по отношение на
сетълмента на небалансите само за съответната
мрежа и отделно за всеки период на сетълмент:
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1. утвърдените измерени стойности отделно
за всички диспечируеми блокове и товари, които
предоставят допълнителни услуги, включително
балансираща енергия;
2. утвърдените измерени стойности за друг
блок, който е предоставил допълнителни услуги
на електроенергийния системен оператор.
(2) Собствениците на измервателни системи
предоставят на независимия преносен оператор
следната информация само за съответната мрежа
и отделно за всеки период на сетълмент:
1. общото производство по тип и общото по
требление по отношение на всяка балансираща
група, определени съгласно условията на чл. 95,
ал. 2 и 3;
2. технологичните разходи в мрежата, опре
делени съгласно условията на чл. 92, ал. 2 и 4;
3. нетното производство и нетното потребле
ние в съответната мрежа, определено съгласно
условията на чл. 96, ал. 1 и 2;
4. електрическата енергия, доставена на други
мрежи, определена съгласно условията на чл. 96,
ал. 3;
5. електрическата енергия, получена от други
мрежи, определена съгласно условията на чл. 96,
ал. 4.
Чл. 98. (1) Независимият преносен оператор
извършва предварителен физически сетълмент
на седмична основа на всеки координатор на
стандартна и специална балансираща група, за
всички места на измерване, оборудвани със сред
ства за измерване на електрическата енергия, до
четвъртък за дните на предходната календарна
седмица.
(2) Независимият преносен оператор извършва
окончателен физически сетълмент на всеки коор
динатор на стандартна и специална балансираща
група, включително и за обектите по чл. 86,
ал. 2, до десетия ден на всеки календарен месец,
следващ отчетния.
(3) Независимият преносен оператор извършва
финансов сетълмент на месечна основа на всеки
координатор на стандартна и специална балан
сираща група съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и Закона за ДДС.
(4) Резултатите от физическия и финансов
сетълмент съгласно глава десета се отразяват в
дневните и месечните извлечения за сетълмент
на координаторите на стандартни и специални
балансиращи групи и на доставчиците на балан
сираща енергия.
Г л а в а

о с м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СМЯНА НА ДОСТАВ
ЧИК А НА ЕЛЕКТРИЧЕСК А ЕНЕРГИЯ И НА
КООРДИНАТОРА НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА.
ДОСТАВЧИК ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ
Раздел I
Ред за смяна на доставчика на електрическа
енергия и координатора на балансиращата група
Чл. 99. (1) Процедурата за смяна на доставчи
ка на електрическа енергия по смисъла на този
раздел обхваща:
1. смяната на крайния снабдител с доставчик
на либерализирания пазар и обратно в предви
дените от ЗЕ случаи;
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2. смяната на един доставчик с друг доставчик
на либерализирания пазар в случаите, когато се
променя принадлежността към балансиращата
група;
3. смяната на доставчик на либерализирания
пазар с доставчик от последна инстанция и об
ратно в предвидените от ЗЕ случаи;
4. смяна на обществения доставчик и/или
крайния снабдител с доставчик от последна
инстанция;
5. смяна на доставчик от последна инстанция
с друг доставчик.
(2) Смяната на доставчик се инициира от
крайния клиент или нотариално упълномощено
от него лице.
(3) Процесът на смяна на доставчик за клиен
ти, присъединени към електропреносната мрежа,
се администрира от независимия преносен опе
ратор, а за крайни клиенти, присъединени към
електроразпределителната мрежа – от съответния
оператор на електроразпределителна мрежа.
(4) При първа смяна на доставчик на всеобща
услуга с доставчик на свободния пазар клиентът
има право да получи информация за почасовата
консумация на електрическа енергия от собстве
ниците на средствата за търговско измерване в
5-дневен срок от датата на подаване на искането.
Информация може да бъде поискана за период
до две години назад преди датата, на която е от
правено искането. Информацията се предоставя
безплатно.
Чл. 100. (1) Търговският участник или нотари
ално упълномощено от него лице изпраща заяв
ление за получаване на достъп според мрежата,
към която е присъединен съответният обект, до
независимия преносен оператор, съответно опера
тора на електроразпределителната мрежа, което
следва да е по образец, публикуван на сайта на
съответния мрежови оператор:
1. за търговски участници – физически лица:
трите имена, ЕГН, адрес на обекта, по отноше
ние на който ще бъде извършена промяната, и
клиентски номер, идентификатор на точките на
измерване;
2. за търговски участници – юридически лица:
съгласно публикувания образец от мрежовия опе
ратор и допълнителна инструкция, публикувана
на сайта на независимия преносен оператор;
3. за търговски участници – дружества по
смисъла на Закона за задълженията и договорите:
трите имена и ЕГН на участващите в дружеството
лица съдружници, адрес на обекта, по отношение
на който ще бъде извършена промяната, клиентски
номер и идентификатор на точките на измерване.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочва и след
ната допълнителна информация и се прилагат
следните документи:
1. място на присъединяване и обекти, в случай
че е приложимо;
2. техническа информация за средствата за
търговско измерване съгласно правилата по чл. 91,
ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката, в случай
че е приложимо;
3. идентификационен номер на стандартизи
ран профил от единен за страната списък със
стандартизирани товарови профили, в случай
че е приложимо;
4. наименование и идентификационен номер
от регистъра по чл. 65 на координатора на ба
лансираща група, който ще бъде отговорен за
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небалансите на търговския участник, в случай
че е известен към момента на подаване на заяв
лението за получаване на достъп;
5. копие от договор за достъп и договор за
пренос до електропреносната мрежа;
6. удостоверение за сключен договор при
общи условия за достъп и пренос през електро
разпределителната мрежа на съответния мрежови
оператор.
Чл. 101. (1) Независимият преносен оператор
или операторът на електроразпределителната
мрежа разглежда заявлението за предоставяне
на достъп и предоставените допълнителни до
кументи съгласно чл. 100 в срок 10 работни дни
от постъпването им.
(2) В случай че се установи липса на документ
или непълнота в предоставената информация, в
срока по ал. 1 независимият преносен оператор
или съответният оператор на електроразпредели
телната мрежа уведомява заявителя за установе
ните непълноти и му дава срок от 5 календарни
дни да представи нужната информация.
(3) Когато новият доставчик ще доставя елек
трическа енергия при условията на договор по
чл. 11, ал. 10, е необходимо в 30-дневния срок
да бъде сключен рамков договор със съответния
мрежови оператор.
(4) Непредставянето в срок на допълнителната
информация, както и непълното є представяне или
липса на подписан рамков договор, е основание
за независимия преносен оператор, съответно
оператора на електроразпределителната мрежа,
да преустанови разглеждането на заявлението за
получаване на достъп. В този случай проверката
се подновява след подаване на ново заявление.
(5) В случай че заявлението съдържа цялата
необходима информация и след сключване на
съответните договори, независимият преносен
оператор или операторът на електроразпреде
лителната мрежа издава уведомление за изпъл
нение на условията за предоставяне на достъп,
включително изпълнение на изискванията на
Правилата за измерване на количеството елек
трическа енергия.
(6) В уведомлението по ал. 5 се посочва иден
тификационният код на търговския участник и
обектите му в базата данни на мрежовия оператор.
(7) Процедурата за получаване на достъп и
последваща регистрация се извършва за всички
обекти, за които се прехвърля отговорността за
балансиране от обществения доставчик, крайния
снабдител и/или доставчик от последна инстанция
към друг координатор, включително и за обектите
на производители от възобновяеми източници
и високоефективно комбинирано производство.
(8) Независимият преносен оператор и опера
торите на електроразпределителните мрежи имат
право да съгласуват допълнително инструкция,
публикувана на сайта на независимия преносен
оператор, която не противоречи на тези правила
и допълва процеса на получаване на достъп.
Чл. 102. В случаите, когато е депозирано
искане за смяна на доставчика от последна ин
станция с доставчик на либерализирания пазар,
независимият преносен оператор /електроразпре
делителното предприятие регистрира смяната
само след представяне от търговския участник
на удостоверение за липса на задължения към
последния му доставчик на либерализирания
пазар и доставчика от последна инстанция.
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Раздел II
Ред за промяна на принадлежността към балан
сираща група
Чл. 103. (1) Процедурата се отнася за търговски
участници, които са получили за съответните
обекти уведомление за изпълнение на услови
ята за предоставяне на достъп по чл. 102, ал. 5
от тези правила и желаят да ги регистрират на
пазара по свободно договорени цени или да из
вършат последваща смяна на координатора на
балансираща група.
(2) Независимият преносен оператор и опера
торите на електроразпределителните мрежи имат
право да съгласуват допълнително инструкция,
публикувана на сайта на независимия преносен
оператор, която не противоречи на тези правила и
допълва процеса на промяна на принадлежността
към балансираща група.
(3) Търговският участник или нотариално
упълномощено от него лице изпраща искане за
промяна на принадлежността към балансираща
група според мрежата, към която е присъединен
съответният обект, до независимия преносен
оператор, съответно оператора на електроразпре
делителната мрежа.
(4) Смяната на координатор на балансираща
група влиза в сила винаги към първо число на
месеца.
(5) Искането по ал. 3 съдържа минимум след
ната информация:
1. за търговския участник – наименование,
ЕИК, идентификационен код в базата данни на
мрежовия оператор, адрес за кореспонденция,
електронна поща и телефон за връзка;
2. за обектите на търговския участник – иден
тификационен код за всеки обект в базата данни
на мрежовия оператор, адрес на обекта и иден
тификатор на точката на измерване, използван
при съответния мрежови оператор;
3. декларация за присъединяване като пряк
или непряк член на балансираща група;
4. удостоверение от настоящия координатор
на балансираща група и настоящ доставчик, ако
е различен от координатора, за липса на прос
рочени задължения;
5. декларация за съгласие на новия коорди
натор и/или удостоверение за сключен договор
за балансиране/договор за комбинирана услуга с
новия координатор на балансираща група.
(6) В случай че предоставените данни са
пълни и коректни, мрежовият оператор изпраща
уведомление за предстоящата промяна до стария
и новия координатор на балансираща група в
сроковете съгласно инструкцията по ал. 2.
(7) Към датата на влизане в сила на промя
ната на координатор на балансираща група соб
ственикът на средствата за търговско измерване
определя консумираната електрическа енергия
по един от следните начини: извършва отчитане
на средствата за търговско измерване, определя
количеството електрическа енергия на база на
прогнозно потребление или на база на самоотчет
от страна на крайния клиент – в случай на смяна
на координатор на балансираща група от клиент
със стандартизиран товаров профил.
(8) Собствениците на средствата за търговско
измерване изпращат данните по ал. 7 в сроковете
по чл. 89, ал. 3, 4 и 5 от правилата на настоящия
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доставчик и координатор на балансираща група
и на новия доставчик и координатор на балан
сираща група.
(9) В случаите на чл. 99, ал. 1, т. 4 смяната на
координатор на балансираща група се регистрира
служебно от независимия преносен оператор, съ
ответно оператора на електроразпределителната
мрежа, а в случаите на постъпване на информа
ция за невъзможността за доставка от настоящия
доставчик по чл. 104, ал. 1, в срок от 3 работни
дни от постъпване на информацията.
(10) Независимият преносен оператор инфор
мира търговския участник, настоящия доставчик,
настоящия координатор и доставчика от последна
инстанция за служебната регистрация по ал. 9.
(11) Операторът на електроразпределител
ната мрежа информира търговския участник,
настоящия доставчик, настоящия координатор и
доставчика от последна инстанция и независимия
преносен оператор за служебната регистрация
по ал. 9.
Раздел III
Правила за снабдяване от краен снабдител и
доставчик от последна инстанция
Чл. 104. (1) Доставчик от последна инстанция
е лице, на което е издадена лицензия съгласно
Закона за енергетиката и доставя електрическа
енергия в случаите, когато основният доставчик
по силата на договор за покупко-продажба не е
в състояние да продължи да извършва доставка
поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация,
отнемане на лицензия или всякакво друго събитие,
довело до временно или трайно преустановяване
на доставката на електрическа енергия, както
и на крайни клиенти, които не могат да бъдат
клиенти на крайния снабдител до избора на друг
доставчик.
(2) Крайният клиент уведомява независимия
преносен оператор, съответно оператора на
електроразпределителната мрежа, незабавно,
но не по-късно от 24 часа от настъпването им
за наличието на обстоятелства, довели до или
водещи до временно и трайно преустановяване
на доставката на електрическа енергия, и датата,
от която доставката на електрическа енергия по
съществуващия договор е прекратена.
(3) Независимият преносен оператор, съот
ветно операторът на електроразпределителната
мрежа, регистрира служебно смяната с доставчика
от последна инстанция съгласно издадената му
лицензия.
(4) Цената, по която доставчик от последна
инстанция продава електрическа енергия на
крайния клиент, се определя съгласно приета от
ДКЕВР „Методика за определяне на цените на
електрическата енергия, доставяна от доставчик
от последна инстанция“.
(5) Независимият преносен оператор, съот
ветно операторът на електроразпределителната
мрежа, изпраща идентифицираща информация
за клиента и обектите му, както и данни за
количеството използвана електрическа енергия
помесечно за предходните 12 месеца.
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БАЛАНСИРАЩ ПАЗАР
Раздел I
Основни положения
Чл. 105. (1) Балансиращият пазар е централи
зиран и се организира от независимия преносен
оператор чрез дежурния диспечер на електро
енергийната система.
(2) В балансиращия пазар независимият пре
носен оператор купува и/или продава електриче
ска енергия от/за търговските участници – дос
тавчици на балансираща енергия в националния
балансиращ пазар, и/или от/за регионалния
балансиращ пазар, с цел да балансира откло
нението от планираните/договорените графици
за производство и потребление на електрическа
енергия.
(3) Предложенията и сделките в балансира
щия пазар се правят по отделни диспечирани
агрегати/товари.
(4) Цената на електрическата енергия на
националния балансиращ пазар се определя по
реда на приета от ДКЕВР „Методика за опреде
ляне на цени на балансираща енергия“ съгласно
приложението към Правилата за търговия с
електрическа енергия.
(5) Балансиращият пазар не може да се използва
за затваряне на открити позиции по търговски
сделки в деня на договаряне.
Раздел II
Правила за балансиращия пазар
Чл. 106. (1) Правилата за балансиращия пазар
регламентират условията за продажба и покупка
на балансираща енергия с цел да се гарантира
сигурност и устойчивост на националната елек
троенергийна система и сигурна паралелна работа
на ЕЕС на континентална Европа.
(2) Производителите на електрическа енергия
известяват графици в изпълнение на сключените
договори в рамките на работния диапазон на
своите агрегати и съгласно очакваното нетно
производство за съответния период. Координато
рите на балансиращи групи известяват графици
за количествата електрическа енергия съгласно
сключените договори и реализираните от тях
сделки на борсовия пазар.
(3) При транзит на електрическа енергия, в
случаите на наложено ограничение от съответния
съседен оператор на графика за внос, се ограничава
съответно кореспондиращият външен график за
износ, респективно при наложено ограничение на
външен график за износ се извършва съответно
ограничение на графика за внос.
(4) Независимият преносен оператор има
право да откаже регистриране или съответно
да ограничи „външен“ график за износ, ако ко
личествата по този график не са обезпечени със
съответните количества енергия по „вътрешен“
график или от внос.
Чл. 107. На балансиращия пазар се търгува
балансираща енергия, която включва:
1. отдадената енергия вследствие участие в
регулиране (първично и вторично), зададена чрез
турбинните регулатори на агрегатите или цен
тралния регулатор на ЕЕС, интегрално за часа;
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2. балансиране чрез корекция на работната
точка на агрегатите (третичен резерв), зададена
от дежурния диспечер на независимия преносен
оператор, интегрално за часа;
3. отдадена енергия вследствие на активирани
блокове от студен резерв, интегрално за часа;
4. балансиране чрез промяна на състоянието
(включване, изключване) на агрегатите, зададена
от дежурния диспечер на независимия преносен
оператор, интегрално за часа;
5. балансиране чрез промяна на товара на
потребители по диспечерско разпореждане;
6. енергия, закупена/продадена от/на съседни
енергийни системи, и енергия като аварийна
помощ.
Чл. 108. (1) След представянето на графиците
за производство, графиците за потребление, гра
фиците за обмен и предложенията за регулиране
съгласно Правилата за управление на електро
енергийната система и тези правила независимият
преносен оператор оценява наличните резерви за
вторично и третично регулиране за постигане на
сигурна и устойчива работа на системата.
(2) Когато няма достатъчни разполагаеми
резерви или балансираща енергия, независимият
преносен оператор трябва да действа съгласно
Правилата за управление на електроенергийната
система.
Чл. 109. (1) Независимият преносен оператор
е отговорен за регистрирането на участниците на
балансиращия пазар, за събирането, проверката
и валидирането на предложенията, за пресмята
нето на необходимите количества балансираща
енергия за деня на доставка, както и за уреждане
на взаимните задължения по сделки, касаещи
балансиращия пазар.
(2) Валидираните предложения се предоставят
на дежурния диспечер на независимия преносен
оператор, който активира изцяло или частично
предложенията съобразно условията в реално
време.
Чл. 110. (1) Сделка на балансиращия пазар се
счита сключена в момента на частичното или
цялостното активиране на предложението на
доставчик на балансираща енергия, извършено
от дежурния диспечер на независимия преносен
оператор.
(2) Когато сключената сделка на балансиращия
пазар може да застраши оперативната сигурност
и устойчивост на националната електроенергийна
система и сигурната паралелна работа на електро
енергийната система на континентална Европа,
дежурният диспечер има право да деактивира
предложението на доставчик на балансираща
енергия.
Чл. 111. (1) Независимият преносен оператор
е страна по договора с всеки участник на ба
лансиращия пазар – доставчик на балансираща
енергия, за всички сделки, сключени на балан
сиращия пазар.
(2) Сключената сделка на балансиращия пазар
установява задълженията на съответния доставчик
на балансиращия пазар да доставя или купува
енергия на/от независимия преносен оператор
според спецификата на предложението и разпо
реждането, издадено от диспечера на независимия
преносен оператор.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

(3) Сключените сделки с доставчиците на ба
лансираща енергия, които участват във вторично
регулиране или в регулирането на системата чрез
активиране на блокове от студен резерв, активи
ране на агрегати за третичен резерв, се уреждат
съгласно условията на договорите с независимия
преносен оператор.
(4) Сделката се отнася за съответния период
на диспечиране.
Чл. 112. (1) Задълженията за плащане от не
зависимия преносен оператор към търговските
участници – доставчици на балансираща енергия,
по сключените сделки на балансиращия пазар
се основават на:
1. разпореденото от диспечера и предоставе
ното от доставчика количество електроенергия
на балансиращия пазар;
2. цената на съответното предложение за
регулиране нагоре.
(2) Задълженията за плащане от участниците
към независимия преносен оператор по сключени
те сделки на балансиращия пазар се основават на:
1. разпореденото от диспечера и реално/
ефективно закупеното от доставчика количество
електроенергия от балансиращия пазар;
2. цената на съответното предложение за
регулиране надолу.
Чл. 113. ПАВЕЦ се разглеждат като диспечи
ран товар, когато агрегатът е в помпен режим.
Чл. 114. (1) Балансиращата енергия, търгувана
на балансиращия пазар в деня на доставката, се
получава физически във:
1. точката на присъединяване, където диспе
чираният агрегат е свързан към националната
електропреносна мрежа;
2. момента след издадено диспечерско разпо
реждане, който момент се договаря съобразно
техническите характеристики.
(2) Балансиращата енергия, търгувана на ба
лансиращия пазар в деня на доставката от всеки
доставчик на балансираща енергия, се определя
от независимия преносен оператор за всеки пе
риод на диспечиране, при условие че е валидиран
нетен график за доставка в рамките на работния
диапазон на агрегатите, съответстващия брутен
график, и са изпълнени изискванията на чл. 81,
ал. 8 и 9.
Чл. 115. (1) В сътрудничество с други опера
тори на преносни системи или доставчици на
балансиращи услуги от други зони на регулиране
независимият преносен оператор може да договори
процедури за взаимно използване на предлагани
услуги на балансиращия пазар или да ползва
подобни механизми, действащи в другите страни.
(2) Процедурите по ал. 1 трябва да са одобрени
от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране.
Раздел III
Доставчици на балансиращия пазар
Чл. 116. (1) Търговски участници, опериращи
диспечирани агрегати, са задължени да станат
доставчици на балансиращия пазар.
(2) Потребители с диспечеруеми товари могат
да станат доставчици на балансиращия пазар.
Чл. 117. Участниците на балансиращия пазар
трябва да бъдат определени като доставчици на
балансираща енергия от вторично и/или тре
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тично регулиране в съответствие с Правилата
за управление на електроенергийната система и
тези правила за търговия.
Чл. 118. (1) Търговски участник, който има
задължение да стане доставчик на балансиращия
пазар, трябва да представи писмено заявление до
независимия преносен оператор съгласно утвърден
образец, към което се прилага цялата съответна
техническа информация.
(2) Процедурата за предоставяне, проверка и
приемане на заявлението по ал. 1 се определя
от независимия преносен оператор.
Раздел IV
Регистър на доставчиците на балансиращия пазар
Чл. 119. Независимият преносен оператор
създава и поддържа регистър на доставчиците
на балансиращия пазар.
Чл. 120. Регистрирането на нов доставчик на
балансиращия пазар и вписването му в регис
търа по чл. 119 се извършва на датата, на която
договорът за участие на балансиращия пазар с
доставчик на балансираща енергия влезе в сила.
Чл. 121. Регистърът на доставчиците на ба
лансиращия пазар трябва да включва най-малко
следната информация за всеки доставчик на
балансиращия пазар:
1. пълното име, официален адрес и инфор
мация за контакт с участник, регистриран като
доставчик на балансиращия пазар;
2. номера и датата на договора за участие на
балансиращия пазар на доставчика на баланси
раща енергия;
3. идентификационен номер на доставчика на
балансиращия пазар;
4. имената и информацията за контакти с
всички лица, упълномощени да действат от името
на лицензирания доставчик;
5. името и идентификационния номер на коор
динатора на балансиращата група за съответния
доставчик на балансиращия пазар;
6. списък с всички диспечирани агрегати и
диспечирани товари, оперирани от съответния
доставчик на балансиращия пазар;
7. номер на лицензията, ако такава се изисква
за съответния участник;
8. ЕИК на доставчика на балансиращия пазар.
Чл. 122. (1) Всеки доставчик на балансиращия
пазар има право да проверява информацията
от регистъра на доставчиците на балансиращия
пазар, свързана с него, и да изисква промяна на
всяко забелязано несъответствие.
(2) Информацията от регистъра на доставчи
ците на балансиращия пазар е общодостъпна.
Чл. 123. (1) Доставчик на балансираща енергия
може да се оттегли от този пазар по свое желание,
заявено писмено, само в случай, когато няма да
оперира диспечирания агрегат.
(2) Заявлението по ал. 1 трябва да бъде из
пратено най-малко един месец преди датата, на
която регистрацията на доставчика трябва да
бъде прекратена.
(3) След получаване на заявление по ал. 2
независимият преносен оператор трябва да ин
формира координатора на балансиращата група,
към която принадлежи съответният доставчик.
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Чл. 124. (1) Независимият преносен оператор
може да прекрати регистрацията на доставчик
на балансираща енергия във всеки един от след
ните случаи:
1. ако от определен момент нататък достав
чикът не може да удовлетвори едно или повече
от необходимите условия за регистрация като
доставчик на балансираща енергия;
2. ако доставчикът на балансиращия пазар
не спазва условията на договора за участие на
балансиращия пазар;
3. ако доставчикът на балансиращия пазар
повторно наруши правилата, прилагани на ба
лансиращия пазар, или правилата за уреждане
на взаимните задължения.
(2) Регистрацията на доставчик на баланси
ращия пазар се счита за прекратена от момента
на отнемане лицензията за производство на съ
ответния доставчик от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране.
Чл. 125. (1) Ако доставчик на балансиращия
пазар се оттегли от този пазар при условията на
чл. 123 или регистрацията му е прекратена от
независимия преносен оператор в съответствие с
условията на чл. 124, за дните до прекратяване на
регистрацията се прилагат условията на чл. 179.
(2) Доставчик ът на ба ланси ращ и я пазар
урежда всички свои задължения с независимия
преносен оператор до датата на прекратяване на
регистрацията.
(3) Независимият преносен оператор инфор
мира координатора на балансиращата група за
промяната в регистъра по чл. 119.
Раздел V
Централизиран пазар на допълнителни услуги
Чл. 126. (1) Гарантирането на достатъчно ко
личество разполагаеми допълнителни услуги за
независимия преносен оператор и за операторите
на разпределителните предприятия се извършва
чрез търгове и/или двустранни договори.
(2) Балансиращата енергия вследствие от регу
лирането/балансирането на електроенергийната
система се закупува единствено от независимия
преносен оператор.
(3) Останалите допълнителни услуги, вклю
чително пълноценното участие в регулирането
на електроенергийната система и разполагае
мостта за допълнителни услуги и студен резерв,
задължително се предоставят от ползвателите на
мрежата в съответствие с Правилата за управле
ние на електроенергийната система, като възста
новяването на разходите за тях на независимия
преносен оператор се извършва чрез цената за
услугата достъп до електропреносната мрежа.
(4) В договорите за достъп и допълнителни
услуги между независимия преносен оператор и
ползвателите на мрежата се уточняват обемът и
цената на тези услуги.
(5) В случай че обемът и цената по посочените
в ал. 4 допълнителни услуги не могат да се дого
ворят, то страните по тези договори се обръщат
към Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране за служебното им определяне.
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Чл. 127. (1) Електрическата енергия, необхо
дима за покриване на технологичните разходи
в електропреносната мрежа, се доставя чрез
графици за доставка от обществения доставчик
и се изкупува от преносното предприятие.
(2) Електрическата енергия, необходима за
покриване на технологичните разходи в електрора
зпределителна мрежа, се доставя чрез графици за
доставка от обществения доставчик и се закупува
от разпределителното предприятие.
Чл. 128. (1) Независимият преносен оператор
получава и проверява информация от координа
ционните центрове на ENTSO-E за количеството
електрическа енергия и графика за компенсиране
на нежелани отклонения от плана за обмени.
(2) Независимият преносен оператор договаря
доставка на електрическа енергия за компенсиране
на тези нежелани отклонения от плана за обмени.
(3) Графикът за компенсиране на нежелани
отклонения от плана за обмени се отнася към
специалната балансираща група на независимия
преносен оператор.
Раздел VI
Закупуване на първичен и студен резерв
Чл. 129. (1) Независимият преносен оператор
осигурява резерв за първично регулиране от со
лидарното участие на група агрегати на принципа
на централизирано закупуване с договори между
независмия преносен оператор и доставчиците
на този резерв.
(2) Независимият преносен оператор осигурява
студен резерв на принципа на централизирано
закупуване с договори между независимия пре
носен оператор и доставчиците на този резерв.
(3) Независимият преносен оператор определя
производителите, чиито агрегати имат техниче
ска възможност и са задължени да предоставят
необходимия резерв за първично регулиране, в
съответствие с неговите изисквания.
(4) Независимият преносен оператор заплаща
на производителите от термичните блокове за
активирано първично регулиране по цена, догово
рена в двустранен договор, за услугата пълноценно
участие в първично регулиране за определения
диапазон за първично регулиране. Резервът за
първично регулиране на ВЕЦ не се заплаща.
Чл. 130. Необходимостта и параметрите за
първично регулиране на бъдещи производители,
чиято единична инсталирана мощност на агрегат
ще надвишава 10 MVA за хидроагрегати и 200
MVA за турбоагрегати, се определя от независи
мия преносен оператор.
Раздел VII
Закупуване на вторичен резерв
Чл. 131. (1) Всички съществуващи производи
тели към датата на влизане в сила на тези правила
за търговия, чиито агрегати имат техническа
възможност да предоставят резерв за вторично
регулиране, са задължени да предлагат този
резерв на независимия преносен оператор при
договорени цени за разполагаемост, пълноценно
участие и регулираща енергия.
(2) Независимият преносен оператор сключва
годишни двустранни договори с производителите
по ал. 1 за предоставяне на резерв за вторично
регулиране.
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(3) Определянето на агрегатите, участващи
във вторично регулиране, се извършва от неза
висимия преносен оператор.
(4) Независимият преносен оператор опре
деля за всеки производител по ал. 1 в срока по
чл. 77, ал. 8 диапазон от брутната разполагаема
мощност за вторично регулиране за всеки блок
в съответствие с чл. 6, ал. 2.
(5) Независимият преносен оператор заплаща
на производителите по ал. 1 по договорена в дву
странен договор цена количеството предоставен
резерв за вторично регулиране.
(6) Независимият преносен оператор заплаща
на производителите по ал. 1 по договорена в
двустранен договор цена за услугата пълноценно
участие във вторично регулиране за целия диапа
зон за вторично регулиране, когато съответният
производител е включен в системата за авто
матично регулиране на честотата и обменните
мощности (САРЧМ).
(7) ДКЕВР може да налага ограничения на
цените съгласно методиката, представляваща
приложение № 1 към тези правила.
Чл. 132. Необходимият резерв за вторично
регулиране в контролната зона на Република
България се определя от независимия преносен
оператор.
Чл. 133. Производители, които имат склю
чени преки двустранни договори с независимия
преносен оператор за предоставяне на резерв
за вторично регулиране, нямат право за един
и същи период на сетълмент да предоставят и
предложения за регулиране нагоре и надолу за
тези агрегати, които предоставят резерв за вто
рично регулиране.
Раздел VIII
Закупуване и предложения на балансираща
енергия от третичен резерв
Чл. 134. (1) Независимият преносен оператор
закупува балансираща енергия от третичен резерв
нагоре при необходимост от възстановяване на
резервите за вторично регулиране.
(2) Независимият преносен оператор продава
балансираща енергия от третичен резерв надолу
при необходимост от възстановяване на резервите
за вторично регулиране.
Чл. 135. (1) Източници на балансираща енергия
от третично регулиране са:
1. диспечируеми обекти на производители,
които не участват в предоставянето на първичен
и вторичен резерв;
2. диспечируеми обекти на крайни клиенти
на електрическа енергия.
(2) ПАВЕЦ се разглеждат като диспечиран
товар, когато агрегатът е в помпен режим.
Чл. 136. Предложенията за балансиране декла
рират възможността на даден търговски участник
да се отклони от графика за производство/потреб
ление срещу съответна цена за увеличаване или
намаляване на производството/потреблението,
ако това бъде зададено от дежурния диспечер.
Чл. 137. (1) Предложения за балансиране надо
лу, подавани от производители, са за намаляване
на производството.
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(2) Активирането на предложения за регули
ране надолу по ал. 1 от дежурния диспечер има
за цел да намали изходната активна мощност на
съответния обект спрямо обявеното в графика
за производство ниво.
Чл. 138. (1) Предложения за балансиране
надолу, подавани от крайни клиенти, са за уве
личаване на потреблението.
(2) Активирането на предложения за баланси
ране надолу по ал. 1 от дежурния диспечер има
за цел да увеличи потреблението на електрическа
енергия на съответния обект спрямо заявеното
в графика за потребление.
Чл. 139. (1) Предложенията за балансиране
нагоре, подавани от производители, са за уве
личаване на производството.
(2) Активирането на предложения за баланси
ране нагоре по ал. 1 от дежурния диспечер има
за цел да увеличи изходната активна мощност на
съответния обект спрямо обявеното в графика
за производство ниво.
Чл. 140. (1) Предложенията за балансиране
нагоре, подавани от крайни клиенти, са за на
маляване на потреблението.
(2) Активирането на предложения за баланси
ране нагоре по ал. 1 от дежурния диспечер има
за цел да намали потреблението на електрическа
енергия на съответния обект спрямо заявеното
в графика за потребление.
Раздел IX
Приоритетен списък на източниците на балан
сираща енергия
Чл. 141. (1) Независимият преносен оператор
изготвя приоритетен списък и активира източни
ците на балансираща енергия според този списък,
отчитайки технологичните критерии, свързани
със сигурността на снабдяването и устойчивата
и безаварийна работа на електроенергийната сис
тема, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 ЗЕ.
(2) Приоритетният списък съдържа предложе
ния за балансиране, подадени от доставчиците,
регистрирани по чл. 119.
(3) Подреждането на източниците на балан
сираща енергия при съставяне на приоритетен
списък за компенсиране на недостига на гене
раторна мощност в електроенергийната система
се извършва по възходящ ред на цената на дос
тавяната от тях енергия.
(4) Подреждането на източниците на балан
сираща енергия при съставяне на приоритетен
списък за компенсиране на излишъка на генера
торна мощност в електроенергийната система се
извършва по низходящ ред на цената на предло
жената от тях енергия.
(5) При постъпване на предложения с еднакви
цени приоритет имат предложенията, постъпили
по-рано.
Раздел X
Динамични параметри
Чл. 142. Доставчиците на балансиращия пазар
са длъжни да предоставят на оператора динамични
параметри, представляващи съвкупност от данни
и характеристики на отделните диспечируеми
обекти, свързани с възможността им за промяна
на изходната мощност.
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Чл. 143. (1) Динамичните параметри се подават
от доставчиците на балансираща енергия в обоб
щена форма по образец, утвърден от независимия
преносен оператор.
(2) При промяна на динамичните параметри
доставчиците на балансираща енергия информи
рат своевременно независимия преносен оператор.
(3) Доставчиците на балансираща енергия
изпращат информацията по ал. 1 на независимия
преносен оператор по електронна поща, факс или
чрез други одобрени средства.
Чл. 144. Динамичните параметри включват
най-малко следната информация:
1. скорост на увеличаване на мощността,
MW/min;
2. скорост на намаляване на мощността,
MW/min;
3. максимално възможно количество за дос
тавка, MWh – само за ВЕЦ и ПАВЕЦ;
4. период за доставка на количеството по т. 3,
в часове и минути – само за ВЕЦ и ПАВЕЦ;
5. време за активиране на предложението
надолу за балансиране, min;
6. време за активиране на предложението
нагоре за балансиране, min;
7. време за изпълнение на инструкция за
промяна на мощността, подадена от дежурния
диспечер, от момента на получаването до момента
на начало на промяната, min;
8. минимална стъпка за промяна на мощ
ността, MW.
Раздел XI
Форма на представяне и регистриране на пред
ложения за балансиране
Чл. 145. (1) Регистрираните доставчици на
балансираща енергия подават предложения за
балансиране нагоре и предложения за балансиране
надолу за отклонението от нивата на графиците
за производство/потребление за всеки отделен
диспечируем обект във форма, определена от
независимия преносен оператор.
(2) Предложенията за намаляване на произ
водството и за увеличаване на потреблението
съдържат отклонението на активната мощност от
нивото на заявената в графика за производство/
потребление, периодите на диспечиране и цената
на предложението.
(3) Предложенията за увеличаване на про
изводството и за намаляване на потреблението
съдържат отклонението на активната мощност от
нивото на заявената в графика за производство/
потребление, периодите на диспечиране и цената
на предложението.
(4) Предложенията за балансиране нагоре и
предложенията за балансиране надолу се подават
от доставчици на балансираща енергия в деня,
предхождащ доставката, и се отнасят за отделните
периоди на диспечиране в деня на доставката.
Чл. 146. (1) Продължителността на дадено
предложение е равна на 15 минути, като дос
тавчикът е длъжен да подава предложения за
най-малко шестнадесет последователни периода
на диспечиране (блок).
(2) Началният и крайният момент на всяко
предложение съвпадат с четвърт час.
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Чл. 147. (1) Стъпката на предложението, по
дадено за диспечируем обект на производител
или краен клиент, трябва да е най-малко 5 MW.
(2) Доставчикът може да подава предложения
за балансиране нагоре или надолу само в рамките
на работния диапазон на диспечируемия обект.
Чл. 148. (1) Доставчик на балансиращия пазар
може да подаде за всеки свой диспечируем обект
по едно предложение за балансиране нагоре и по
едно предложение за балансиране надолу за един
блок от шестнадесет периода на диспечиране.
(2) Всеки блок от шестнадесет периода на
диспечиране започва на кръгъл час.
(3) Цената на предложението за балансиране
е в сила за целия блок.
Чл. 149. (1) Регистрираните предложения за
балансиране не могат да бъдат оттегляни.
(2) Цените и количествата на активираните
предложения се определят, както следва:
1. производител продава на независимия
преносен оператор произведеното по нареждане
на дежурния диспечер количество енергия на
цената на активираното му предложение за ба
лансиране нагоре;
2. производител купува от независимия пре
носен оператор непроизведеното по нареждане
на дежурния диспечер количество енергия на
цената на активираното му предложение за ба
лансиране надолу;
3. краен клиент продава на независимия пре
носен оператор непотребеното по нареждане на
дежурния диспечер количество енергия на цената
на активираното му предложение за балансиране
нагоре;
4. краен клиент купува от независимия пре
носен оператор потребеното по нареждане на
дежурния диспечер количество енергия на цената
на активираното му предложение за балансиране
надолу.
Раздел XII
Активиране на предложения за балансиране
Чл. 150. (1) Дежурният диспечер активира
предложения за балансиране, за да поддържа не
обходимия резерв за вторично регулиране и/или
баланса на мощностите в ЕЕС.
(2) Дежурният диспечер може да активира съв
местно предложения за балансиране нагоре или
надолу с цел да подготви генериращите мощности
за осигуряване на допълнителен въртящ резерв
или за да преодолее възникнали ограничения в
системата.
(3) При активирането на предложения за ба
лансиране дежурният диспечер може да променя
работната мощност на съответен обект в рамките
на тези предложения.
Чл. 151. (1) Предложението за балансиране се
активира по телефона или чрез други средства
за комуникация, одобрени от независимия пре
носен оператор.
(2) Оперативното активиране на предложение
за балансиране и последвалите инструкции в
рамките на тяхната продължителност се доку
ментират в регистрационна таблица, съдържаща
инструктирано отклонение от графика за произ
водство/потребление и момента на подаване на
инструкцията.
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(3) Регистрираните инструкции се използват
в процеса на сетълмент на доставчика на балан
сиращия пазар по реда на глава десета.
Чл. 152. Дежурният диспечер активира пред
ложение според:
1. динамичните параметри на съответния
обект и конкретните условия в електроенергий
ната система;
2. реда на подреждане на предложението в
приоритетния списък на източниците на балан
сираща енергия.
Чл. 153. Когато доставчик на балансиращия
пазар има активирано предложение за баланси
ране и в края на периода на диспечиране е пред
ставил предложение за балансиране за периода,
следващ текущия период на диспечиране, но не
е получил инструкция от дежурния диспечер за
деактивиране на предложението му, се счита, че
дежурният диспечер е активирал предложението
му и за следващия период.
Чл. 154. Доставчици на балансиращия пазар,
подаващи предложения за балансиране за съотве
тен ден на доставка, следва да ги подадат в деня,
предхождащ деня на доставка, при спазване на
график за обмен на информация, разработен и
публикуван от независимия преносен оператор.
Г л а в а

д е с е т а

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ
НА НЕБАЛАНСИТЕ И СЕТЪЛМЕНТ НА БА
ЛАНСИРАЩИТЕ ГРУПИ

Раздел I

Основни положения
Чл. 155. (1) Правилата за изчисляване на не
балансите определят механизма на изчисляване
на отклоненията между регистрирания график,
измерените стойности на производители и потре
бители и физическите обмени между съответните
мрежи или координатори на балансиращи групи.
(2) Независимият преносен оператор прилага
еднакви принципи при определяне на небалан
сите и цените на балансиращата енергия към
координаторите на стандартни и специални
балансиращи групи.
(3) Количествата по регист риран г рафик
са количества, договорени между търговските
участници преди реалния ден на доставка, вклю
чително количествата, регистрирани за търговия
на борсовия пазар на електрическа енергия, и
количествата, предоставени на пазара на балан
сираща енергия и допълнителни услуги.
(4) Измерените стойности са отчетените и
валидирани от собствениците на средства за
търговско измерване измерени стойности на
производители, потребители и реализирани фи
зически обмени между съответните мрежи или
съседни енергийни системи.
(5) Небалансите се определят на база агре
гирани измерени стойности за производство,
потребление и физически обмени, отнесени към
координатор на балансираща група.
(6) Производителите и потребителите с диспе
чирани обекти са отговорни за реализирания
„небаланс спрямо диспечерска инструкция“ и
осигуряването на съответствие с договорените
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количества и диспечерските инструкции, получени
от дежурния диспечер. Диспечерските инструкции
имат приоритет пред договорените количества.
(7) Доставчиците на балансираща енергия
доставят или купуват цялата енергия на/от не
зависимия преносен оператор според разпореж
данията, издадени от диспечера на независимия
преносен оператор.
(8) При определянето на небалансите трябва
да бъдат отчитани непланираните обмени със
съседни контролни зони/блокове.
Чл. 156. Небалансите са:
1. небаланс на координатор на балансираща
група, определен на база нетна договорена по
зиция и нетна измерена позиция;
2. небаланс спрямо диспечерска инструкция,
определен за всеки производствен диспечиран
блок (централа) или диспечиран потребяващ
обект, определен като разлика между планира
ното производство съгласно нетната договорена
позиция, разпоредената диспечерска инструкция
и реалното производство съгласно нетната из
мерена позиция; когато блок на производителя
участва в първично и/или вторично регулиране
на честота и обменни мощности или изпълнява
диспечерско разпореждане за намаляване на из
ходната мощност под необходимата за покриване
на количествата съгласно регистрираните му
графици, се приема, че съответният производител
няма небаланс;
3. когато блок на производителя участва в
първично и/или вторично регулиране на честота
и обменни мощности или изпълнява диспечер
ско разпореждане за намаляване на изходната
мощност под необходимата за покриване на
количествата съгласно регистрираните му гра
фици, се приема, че съответният производител
няма небаланс;
4. системен небаланс, който се определя като
общия сумарен небаланс на електроенергийната
система за всеки отделен интервал на диспечиране.
Чл. 157. За пресмятане на небалансите неза
висимият преносен оператор определя:
1. нетната договорена позици я на всек и
координатор на балансираща група като сума
на всички договорени доставки/покупки със/
от други координатори на балансиращи групи,
включително сделките, сключени на борсовия
пазар и на пазара на балансираща енергия и
допълнителни услуги;
2. нетната измерена позиция на всеки ко
ординатор на балансираща група като сума на
всички измерени утвърдени стойности в местата
на измерване и в местата на обмен на енергия;
3. непланираните обмени.
Чл. 158. (1) Договорената позиция са всички
доставки или покупки на електрическа енергия
съгласно последните регистрирани графици и
диспечерски инструкции (разпореден небаланс)
на координатор на балансираща група.
(2) Договорената позиция включва следните
обмени, регистрирани от независимия преносен
оператор:
1. графици за обмен между координатори на
балансиращи групи в рамките на електроенер
гийната система на България;
2. износ/внос, договорен от координатор на
балансираща група;
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3. доставка на енергия за електроенергийния
системен оператор от диспечиран производител/
потребител в резултат на регулиране нагоре, при
участие във вторичното регулиране, предоставяне
на студен резерв или в пазара на балансираща
енергия с предложение за балансираща енергия;
4. покупка на енергия от електроенергийния
системен оператор от диспечиран производител/
потребител в резултат на регулиране надолу,
при участие във вторичното регулиране или в
пазара на балансираща енергия с предложение
за балансираща енергия надолу.
(3) Нетната договорена позиция НДПjb от коор
динатор на балансираща група b за всеки период
на сетълмент s се определя по следната формула:
Н Д П s b =( ∑ К Е Д з а к (s b) –

∑ К Е Д п р(s b))+( ∑ Д Е В s b –
∑ ДЕИ s b) + ( ∑ К ЕОП з а к(s b) – ∑ К ЕОП п р (s b)) +
КЕРПsb – КЕРЗsb ,

където:
КЕДзак(sb), респективно КЕДпр(sb), е договорената
енергия за покупка, съответно продажба, от/на
друг координатор на балансираща група за период
на сетълмент s;
ДЕВ sb , респективно ДЕИ sb , е договорената
енергия за внос, съответно за износ, по външен
график за период на сетълмент s;
КЕОПзак(sb), респективно КЕОПпр(sb), е количе
ството енергия, определено за покупка, респек
тивно за продажба, на борсовия пазар за период
на сетълмент s;
КЕРПsb е количеството енергия от разпоредени
предложения за балансиране нагоре за период на
сетълмент s на участници на балансиращия пазар
в съответната балансираща група;
КЕРЗsb е количеството енергия от разпоредени
предложения за балансиране надолу за период
на сетълмент s на участници на балансиращия
пазар в съответната балансираща група.
Чл. 159. (1) Нетната договорена позиция се
определя за всеки координатор на балансираща
група за всеки отделен период на сетълмент s
и е последното валидирано и регистрирано от
електроенергийния системен оператор количество
за съответния период на сетълмент s, определено
съгласно чл. 158, ал. 3.
(2) Нетната договорена позиция е в MWh.
Чл. 160. Нетната измерена позиция е дос
тавка, измерена в мястото на присъединяване
на производител или потребител, мястото на
обмен на енергия между една мрежа и друга
мрежа или одобрен стандартен товаров профил
за един или група потребители, или утвърден
коефициент, представляващ технологичен разход,
според случая.
Чл. 161. Нетна измерена позиция се отнася за:
1. нетно производство, отчетено от електромер
за търговско измерване на производствен блок
или централа, постъпило в мрежата;
2. нетно потребление, отчетено от електромер
за търговско измерване на потребител, потребено
от мрежата;
3. нетен обмен между мрежи на два различни
оператора;
4. износ, отчетен от електромер за търговско
измерване, реализиран към друга електроенер
гийна система;
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5. внос, отчетен от електромер за търговско
измерване, реализиран от друга електроенергийна
система;
6. технологични разходи.
Чл. 162. (1) Всички измерени стойности по
чл. 161, т. 1 и 5 са положителни стойности.
(2) Всички измерени стойности по чл. 161,
т. 3 в случаите на доставка от други мрежи са
положителни стойности.
(3) Всички измерени стойности по чл. 161,
т. 2, 4 и 6 са отрицателни стойности.
(4) Всички измерени стойности по чл. 161,
т. 3 в случаите на доставка към други мрежи са
отрицателни стойности.
Чл. 163. (1) Нетната измерена позиция за
координатор на балансираща група, който не е
независимият преносен оператор, преносно или
разпределително предприятие, се определя като
разлика между агрегираното нетно производство
на производители, за които е поета отговорност за
балансиране, и агрегираното нетно потребление
на потребители, за които е поета отговорност за
балансиране.
(2) Нетната измерена позиция за координатор
на балансираща група, който е преносно или
разпределително предприятие, което отговаря
за покриване на технологичните разходи в съ
ответната мрежа, се определя при отчитане на:
1. технологични разходи в съответната мрежа,
определени съгласно чл. 92;
2. физически доставки към други мрежи,
включително износ;
3. физически доставки от други мрежи, вклю
чително внос;
4. нетно производство на производителите,
присъединени към съответната мрежа;
5. нетно потребление на потребителите, при
съединени към съответната мрежа.
Чл. 164. Нетният небаланс на координатор
на балансираща група, който не е независимият
преносен оператор, преносно или разпределително
предприятие, е разлика между нетната договорена
позиция, определена съгласно чл. 158, ал. 3, и
нетната измерена позиция, определена съгласно
чл. 163, ал. 1.
Чл. 165. Нетната измерена позиция на коор
динатор на балансираща група, който изкупува
енергия от приоритетни производители, се опреде
ля като сума от нетното производство на всички
производствени блокове, от които координаторът
на балансираща група е длъжен да изкупи при
оритетното производство.
Чл. 166. (1) Системният небаланс е общият
небаланс на електроенергийната система за всеки
интервал на диспечиране.
(2) Системният небаланс се определя при
отчитане на общото количество енергия, доста
вено от доставчиците на балансираща енергия
и допълнителни услуги, за всеки интервал на
диспечиране, при регулиране на системата на
горе и при регулиране на системата надолу и
непланираните обмени.
Чл. 167. (1) Непланираните обмени (Е обмен) са
отклоненията от регистрираните от независимия
преносен оператор количества за внос и износ
съгласно външните графици и реалните физически
обмени за всеки интервал на диспечиране и се
определят по формулата:
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Еобмен (s)=(∑Изнплан(s) – ∑Изнрeал(s)) – (∑Внрeал(s) – ∑Внплан (s)),
където:
∑ Изн план(s), респективно ∑ Вн план (s), са плани
раният износ, съответно внос;
∑ Изн рeал(s), респективно ∑ Вн рeал(s), са реализи
раният износ, съответно внос.
(2) Непланираните обмени се отнасят към не
балансите на независимия преносен оператор като
координатор на специална балансираща група.
Раздел II
Правила за сетълмент
Чл. 168. Правилата за сетълмент определят
принципите за изчисление на задълженията по
следните сделки:
1. сделки, сключени на борсов пазар на елек
трическа енергия;
2. сделки, сключени на пазара на балансираща
енергия с доставчици на балансираща енергия;
3. сделки за продажба и покупка на баланси
раща енергия с координаторите на балансиращи
групи с цел компенсиране на реализираните
небаланси;
4. сделки с доставчиците на допълнителни
услуги;
5. сделки за закупуване на резерви (първичен,
вторичен, студен);
6. сделки за покупка на енергия за покриване
на технологичните разходи в мрежите.
Чл. 169. За осигуряване на открит и недискри
минационен процес на сетълмент независимият
преносен оператор:
1. създава и поддържа енергийни сметки за
всеки координатор на балансираща група, всеки
участник в борсовия пазар на електрическа енер
гия и всеки доставчик на балансираща енергия;
2. изиск ва предоставяне на гаранционни
обезпечения;
3. определя цени на балансираща енергия за
енергиен недостиг и енергиен излишък за всеки
период на сетълмент;
4. извършва предварителен сетълмент на
седмична основа и окончателен физически и
финансов сетълмент на месечна основа;
5. изчислява небалансите на отделните ба
лансиращи групи и на реално предоставената
балансираща енергия от доставчиците на балан
сираща енергия;
6. преразпределя допълнителни разходи или
приходи в резултат на осъществените процеси
по сетълмент съгласно правилата за търговия;
7. осъществява контрол относно изпълнение
на финансови задължения и налага мерки при
неизпълнение.
Чл. 170. (1) Енергийните сметки са:
1. енергийна сметка за всеки участник в бор
совия пазар на електрическа енергия;
2. енергийна сметка за всеки доставчик на
балансираща енергия;
3. енергийна сметка за всеки координатор на
балансираща група.
(2) По кредита на енергийна сметка по ал. 1,
т. 3 се отнасят измереното производство, реги
стрираните графици за покупка на енергия и
участието в пазара на балансираща енергия или
пазара на допълнителни услуги чрез закупуване
на енергия при регулиране на системата надолу.
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(3) По дебита на енергийна сметка по ал. 1,
т. 3 се отнасят измереното потребление, реги
стрираните графици за продажба на енергия и
участието в пазара на балансираща енергия или
пазара на допълнителни услуги чрез продажба
на енергия при регулиране на системата нагоре.
(4) Независимият преносен оператор изготвя
образци на:
1. извлеченията за сетълмент по сделките по
чл. 168, т. 2 и 3;
2. извлечения за участие в борсовия пазар на
електрическа енергия по сделките по чл. 168, т. 1;
3. извлечения за предоставени резерви от
мощност по чл. 168, т. 5;
4. извлечения за предоставени други допъл
нителни услуги по чл. 168, т. 4.
(5) Извлеченията по ал. 4 са неразделна част
от фактурите, издадени съгласно раздел V.
Чл. 171. (1) Независимият преносен оператор
има право да изиска гаранционни обезпечения
по сделките по чл. 168, т. 1, 2, 3 и 4.
(2) Независимият преносен оператор разработ
ва процедура за определяне на размера и видо
вете гаранционни обезпечения по ал. 1, срокове
на представяне, актуализация и последиците от
неизпълнение, която ще бъде публично достъпна
за заинтересованите страни.
(3) Гаранционното обезпечение от участници
те в борсовия пазар на електрическа енергия се
определя съгласно правилата на този пазар и се
предоставя в полза на дружеството, което орга
низира борсовия пазар на електрическа енергия/
управлява финансовия риск.
Раздел III
Правила за сетълмент на сделките на борсовия
пазар на електрическа енергия
Чл. 172. (1) Независимият преносен оператор
извършва изчисления на дневна основа, като за
всеки участник в борсовия пазар определя задъл
женията/вземанията съгласно следната формула:
НСДС =

∑ ∑ Цsz К sz ,
s

z

където:
НСДС е нетна стойност на дневния сетълмент;
Цsz – цена за сетълмент (равновесна пазарна
цена) за период s и зона за търговия z;
К sz – количество, търгувано за сетълмент пе
риод s и зона за търговия z.
(2) Количествата, съответстващи на покупките
от борсовия пазар на електрическа енергия, са
отрицателни стойности, докато количествата, съ
ответстващи на продажбите на борсовия пазар на
електрическа енергия, са положителни стойности.
(3) За всеки участник в борсовия пазар на
електрическа енергия за всеки отделен ден на
търговия независимият преносен оператор изготвя
дневни извлечения по чл. 170, ал. 4, т. 2.
(4) Дневните извлечения по ал. 3 съдържат
минимум следната информация:
1. почасови количества, търгувани на борсовия
пазар на електрическа енергия;
2. равновесна пазарна цена за всеки интервал
на доставка;
3. задължения и вземания за всеки интервал
на доставка;
4. агрегирани продадени и закупени количества
на дневна база;
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5. задължения и вземания на дневна база;
6. нетна финансова позиция;
7. плащания, дължими на независимия пре
носен оператор/дружеството, което управлява
финансовия риск.
Чл. 173. Участниците на борсовия пазар на
електрическа енергия получават информация за
нетната си финансова позиция, която стойност
подлежи на дебитиране от разплащателната
сметка в деня на търговия или първия следващ
работен ден и на кредитиране в първия работен
ден, следващ деня на търговия.
Раздел IV
Правила за сетълмент на небалансите на коор
динаторите на балансиращи групи
Чл. 174. (1) Независимият преносен оператор
определя небалансите на координаторите на ба
лансиращи групи за всеки интервал на доставка
след получаване на утвърдените измерени стой
ности от собствениците на средства за търговско
измерване съгласно глава седма.
(2) Независимият преносен оператор изготвя
за всеки календарен ден за всеки координатор на
балансираща група почасово дневно извлечение
за сетълмент на небаланси и определя нетната
стойност на дневния сетълмент.
(3) Количеството енергия от измерен небаланс
(КЕИН) се определя по следната формула:
КЕИНsb = ∑ КЕДsb + ∑ КЕИsb ,
където:
КЕДsb е количеството енергия според регистри
раните нетни графици за обмен на координатор
на балансираща група b за интервал на сетълмент
s, заявени по реда на глава шеста;
КЕИsb – измереното количество енергия на
всички обекти в балансираща група b.
(4) Количеството енергия от активиран неба
ланс (КЕАН) се определя по формулата:
КЕАНsb = ∑ КЕАСРsb + ∑ КЕАВР +sb + ∑ КЕАВР -sb
+ ∑ КЕРП +sb + ∑ КЕРЗ -sb ,
където:
∑ КЕАСРsb е сумарното количество енергия,
с което обектите на балансираща група b дейст
вително са увеличили производството си за ин
тервал на сетълмент s вследствие на активиран
студен резерв;
∑ КЕАВР +sb е сумарното количество енергия,
с което обектите на балансираща група b дейст
вително са увеличили производството си за ин
тервал на сетълмент s вследствие на активирано
вторично регулиране нагоре;
∑ КЕАВР -sb е сумарното количество енергия, с
което обектите на балансираща група b действи
телно са намалили производството за интервал на
сетълмент s вследствие на активирано вторично
регулиране надолу;
∑ КЕРП +sb е сумарното количество енергия
от разпоредено предложение нагоре, с което
обектите на балансираща група b са увеличили
производството си или са намалили потреблени
ето си за интервал на сетълмент s вследствие на
активирани предложения за балансиране нагоре;
∑ КЕАЗ -sb е сумарното количество енергия
от разпоредено предложение надолу, с което
обектите на балансираща група b са намалили
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производството или са увеличили потребление
то си за интервал на сетълмент s вследствие на
активирани предложения за балансиране надолу.
(5) Количеството енергия от нетен небаланс
(КЕНН) за балансиращата група b се определя
по формулата:
КЕННsb = КЕИНsb - КЕAНsb.
(6) В зависимост от стойността на изчисления
нетен небаланс се приемат следните означения:
1. когато КЕННsb > 0, се означава с КЕНН +sb;
2. когато КЕННsb < 0, се означава с КЕНН -sb;
3. когато КЕННss = 0, се означава с КЕНН 0sb.
(7) Нетната стойност на дневния сетълмент
(НСДСb) на координатора на балансираща група
b се определя по формулата:
НСДСb = КЕНН +sb ЦЕИs – КЕНН -sb ЦЕНs.
Чл. 175. (1) Независимият преносен оператор
изготвя отделно за всеки календарен ден за всеки
доставчик на балансираща енергия от вторично
регулиране и студен резерв почасово дневно
извлечение за сетълмент и определя нетната
стойност на дневния сетълмент.
(2) Нетната стойност на дневния сетълмент на
доставчик на балансираща енергия от вторично
регулиране и студен резерв (НСДСВРСРk) се оп
ределя по формулата:
.
Чл. 176. (1) Независимият преносен оператор
изготвя отделно за всеки календарен ден за всеки
доставчик на балансираща енергия от третично
регулиране почасово дневно извлечение за се
тълмент и определя нетната стойност на дневния
сетълмент.
(2) Нетната стойност на дневния сетълмент на
доставчик на балансираща енергия от третично
регулиране (НСДСТРk) се определя по формулата:
.
Чл. 177. (1) Независимият преносен оператор
изготвя отделно за всеки координатор на балан
сираща група месечно извлечение за сетълмент
на небаланси до 5-ия ден на месеца, следващ
отчетния, което включва агрегираните стойности
от дневния сетълмент за периода. Месечното из
влечение съдържа минимум следната информация:
1. дата на изготвяне, период, идентификационен
номер на координатора на балансиращата група;
2. агрегиран енергиен излишък за периода;
3. агрегиран енергиен недостиг за периода;
4. нетен месечен небаланс;
5. обща стойност на задълженията на коор
динатор на балансираща група;
6. обща стойност на вземанията на координатор
на балансираща група.
(2) Дневните извлечения за сетълмент се из
готвят на седмична база, в срок до четвъртък за
дните от понеделник до неделя включително, за
предходната календарна седмица.
(3) При липса на данни, необходими за изгот
вяне на дневното извлечение за сетълмент в срока
по ал. 2, не по вина на независимия преносен
оператор извлечението се изготвя в рамките на 3
работни дни от момента на получаване на данните.
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(4) При липса на данни до 3-тия ден на месеца,
следващ отчетния, собствениците на средства
за търговско измерване са длъжни да изпратят
заместващи данни съгласно процедурите в Прави
лата за измерване на количеството електрическа
енергия и тези правила за търговия.
(5) Изпращането на дневните и месечните из
влечения за сетълмент се извършва чрез средства,
одобрени от независимия преносен оператор.
(6) Координаторите на балансиращи групи
имат право да оспорят данните в извлеченията
в рамките на два дни от получаването им.
Раздел V
Фактуриране на балансираща енергия
Чл. 178. (1) Независимият преносен оператор
и координаторите на балансиращи групи извърш
ват фактуриране на база месечно извлечение за
сетълмент по чл. 175 за количеството баланси
раща енергия, което са продали за съответния
отчетен период.
(2) Всички фактури се издават с дата последния
ден на календарния месец, за който се отнасят, и
се предоставят на търговските участници до 5-о
число на месеца, следващ отчетния.
(3) Срокът за плащане на задължения на
координаторите на балансиращи групи към не
зависимия преносен оператор е до 15-о число на
месеца, следващ отчетния.
(4) Срокът за плащане на задължения на неза
висимия преносен оператор към координаторите
на балансиращи групи е до 20-о число на месеца,
следващ отчетния.
Раздел VI
Правила за сетълмент на небалансите на дос
тавчиците на балансираща енергия и допълни
телни услуги
Чл. 179. (1) Независимият преносен оператор
извършва изчисления за всеки доставчик на
балансираща енергия и допълнителни услуги
за количеството балансираща енергия, реално
предоставено за всеки интервал на диспечиране,
след получаване на потвърдените измерени нетни
стойности на диспечираните производствени и
потребяващи обекти.
(2) Реално предоставената/закупената балан
сираща енергия от доставчиците на балансираща
енергия в резултат на активирано предложение
за балансиране се определя съгласно чл. 4 и 5
от методиката – приложение № 1.
(3) Независимият преносен оператор изчислява
за всеки период на диспечиране разликата между
разпоредения небаланс (КЕРН) и количеството
балансираща енергия, реално предоставено в ре
зултат на активирано предложение надолу (КЕАЗ)
или активирано предложение нагоре (КЕАП).
(4) Независимият преносен оператор заплаща/
получава заплащане на/от доставчици на баланси
раща енергия за цялото количество балансираща
енергия, активирана според разпорежданията,
издадени от диспечера на независимия преносен
оператор.
(5) Извлеченията за сетълмент на доставчиците
на балансираща енергия се издават в сроковете
по чл. 177.
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Раздел VII
Оспорвания и рекапитулации
Чл. 180. (1) При оспорване на извлечение за
сетълмент в сроковете по чл. 177, ал. 6 от ко
ординатор на балансираща група, доставчик на
балансираща енергия или участник в борсовия
пазар на електрическа енергия независимият
преносен оператор проверява информацията в
рамките на два работни дни и:
1. приема оспорването и издава ново извлечение
за сетълмент, което се изпраща и потвърждава
в рамките на два работни дни от получаването
на известието за оспорване;
2. не приема оспорването и информира оспор
ващата страна в рамките на два работни дни от
получаването на известието за оспорване.
(2) В случай че спорът по ал. 1 не е разрешен
към датата на издаване на фактурите, послед
ните се издават на основание на оспорваното
извлечение.
Чл. 181. (1) След разрешаването на спор по
извлечение за сетълмент независимият преносен
оператор издава нови извлечения за сетълмент.
(2) При промяна на данъчната основа, за която
е била издадена фактура, след разрешаване на
спора се издава съответно данъчно дебитно или
кредитно известие.
(3) Задълженията по издадените данъчни
дебитни или кредитни известия се плащат в
сроковете по чл. 178, ал. 3 и 4.
Чл. 182. (1) Рекапитулация следва да бъде
извършвана при промяна на данните за сетъл
мент със задна дата, дължаща се на неточности
при отчитане, обработка и валидиране на ин
формацията от собствениците на средствата за
търговско измерване, грешки при предаване на
информацията на независимия преносен опе
ратор, неизправност на средствата за търговско
мерене, технически грешки при извършването
на сетълмента или изменения в нормативната
уредба, както и по други причини, които не са
посочени изрично в тези правила.
(2) Рекапитулацията по ал. 1 се извършва за
период, не по-дълъг от един месец, предхождащ
датата на установяване на промяната на данни
те за сетълмент, единствено по отношение на
засегнатите обекти.
(3) При извършване на рекапитулацията по
ал. 1 независимят преносен оператор не променя
цените на балансиращата енергия, определени за
периода по ал. 2.
Чл. 183. Отчитането, валидирането и изпра
щането на данни от средствата за търговско
измерване, собственост на разпределителните
предприятия, се извършва в съответствие с
Правилата за измерване на количествата елек
трическа енергия.
Раздел VIII
Гарантиране на сделките с балансираща енергия
Чл. 184. (1) Координаторите на балансиращи
групи предоставят в полза на оператора гаран
ционно обезпечение за сделките, сключвани от
тях на пазара на балансираща енергия.
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(2) Обезпечението по ал. 1 представлява безу
словна и неотменяема банкова гаранция, открита
в полза на оператора, по утвърден от оператора
образец с валидност една година или паричен
депозит по сметка на оператора.
(3) Размерът и видът на гаранционното обез
печение се определят в договора за балансиране.
(4) В случай че координатор на балансираща
група не погаси свое задължение към операто
ра в срока, посочен в чл. 178, ал. 3, операторът
има право чрез писмено искане до банката да
инкасира дължимата сума и натрупаната лихва
от предоставеното обезпечение.
Чл. 185. (1) При първоначална регистрация
на пазара на балансираща енергия на координа
тор на стандартна балансираща група по чл. 59
операторът определя размера на гаранционното
обезпечение (ДН) по формулата:
ДНk = КН * EРk * ЦР ,
където:
ДНk е първоначалната стойност на гаранцион
ното обезпечение на координатор на балансираща
група k, лв.;
КН – коефициент на обезпечаване при първо
начална регистрация на координатор на балан
сираща група k;
ЕРk – базово количество електрическа енергия
за определяне на първоначалното гаранционно
обезпечение на координатор на балансираща
група k, MWh;
ЦР – на й-висок ата у т върдена о т Д К ЕВР
сумарна цена на енергия и разполагаемост на
производител, присъединен към електропренос
ната мрежа, с който общественият доставчик
има договор за изкупуване на разполагаемост и
енергия, лв./MWh.
(2) Стойността на коефициента на обезпеча
ване (КН) е – 0,05.
(3) Базовото количество електрическа енергия
(ЕР) се определя по формулата:
,
където:
КЕИ е най-голямото месечно количество пот
ребена електроенергия от обектите на потребители
за последните 6 календарни месеца, предхождащи
регистрацията, в балансираща група с координа
тор на балансираща група k – производител или
търговец, MWh;
или
КЕИ – най-голямото месечно количество,
произведено от обектите на производител за
последните 6 календарни месеца, предхождащи
регистрацията, в балансираща група, в която
няма обекти на потребители, с координатор на
балансираща група k – производител, MWh;
k – коефициент, отчитащ взаимното компен
сиране на небалансите между обектите в балан
сираща група, който е равен на 0,5 (k = 0,5).
(4) Коефициент „k“ не се прилага за търгов
ски участници, който са поели отговорност за
балансиране само на собствени обекти.
Чл. 186. (1) Независимият преносен оператор
извършва актуализация на размера на гаранцион
ното обезпечение на координатор на стандартна
балансираща група най-малко един път годишно.
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(2) Независимият преносен оператор има
право да извърши актуализация на размера на
гаранционното обезпечение и в случаите, когато:
1. има промяна в цената ЦР;
2. независимият преносен оператор е регис
трирал нови обекти или е заличил обекти в
балансиращата група на координатор на балан
сираща група k.
(3) Независимият преносен оператор извършва
актуализация на гаранционното обезпечение във
всички случаи, когато размерът на гаранционното
обезпечение, получен по реда на ал. 4, се променя
с повече от 10 %.
(4) Размерът на актуализираното гаранционно
обезпечение (ДА) се определя по формулата:
ДАk = ННk + (КА * ЕДk * ЦР) ,
където:
ДАk е актуализираната стойност на гаранцион
ното обезпечение на координатор на балансираща
група k, лв.;
ЦР – среднопретеглената цена за недостиг за
последните 6 календарни месеца, предхождащи
актуализацията, лв./MWh;
НН k – най-голямата положителна разлика
между общата сума на задълженията и общата
сума на вземанията на координатор на балансира
ща група k за последните 6 месеца, предхождащи
актуализацията, лв.;
КА – коефициент на обезпечаване при акту
ализиране на гаранционното обезпечение;
ЕДk – базовото количество електрическа енер
гия за определяне на актуализираното гаранцион
но обезпечение на координатор на балансираща
група k, MWh.
(5) Стойността на коефициента на обезпеча
ване (КА) е – 0,025.
(6) Базовото количество електрическа енергия
(ЕД) се определя по формулата:
,
където:
КЕИ е най-голямото месечно количество пот
ребена електроенергия от обектите на потребители
за последните 6 календарни месеца, предхождащи
регистрацията, в балансираща група с координа
тор на балансираща група k – производител или
търговец, MWh;
или
КЕИ – най-голямото месечно количество,
произведено от обектите на производител за
последните 6 календарни месеца, предхождащи
регистрацията, в балансираща група, в която
няма обекти на потребители, с координатор на
балансираща група k – производител, MWh;
k – коефициент, отчитащ взаимното компен
сиране на небалансите между обектите в балан
сираща група, който е равен на 0,5 (k = 0,5).
(7) Коефициент „k“ не се прилага за търгов
ски участници, които са поели отговорност за
балансиране само на собствени обекти.
(8) Минималната сума на гаранционното
обезпечение за координатор на стандартна ба
лансираща група k след актуализация е 20 000 лв.
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(9) Гаранционното обезпечение по ал. 6 ще
се изисква и от координатори на балансиращи
групи – търговци на електрическа енергия, ко
ито не са поели отговорност за балансиране на
обекти на потребители.
Чл. 187. (1) При първоначална регистрация на
пазара на балансираща енергия на координатор
на специална балансираща група независимият
преносен оператор определя размера на гаранци
онното обезпечение (ДН) по формулата:
ДНk = КН * ЕРk * ЦР ,
където:
ДНk е първоначалната стойност на гаранци
оннното обезпечение на координатор на балан
сираща група k, лв.;
КН – коефициент на обезпечаване при първо
начална регистрация на координатор на балан
сираща група k;
ЕРk – базово количество електрическа енергия
за определяне на първоначалното гаранционно
обезпечение на координатор на балансираща
група k, MWh;
ЦР – на й-висок ата у т върдена о т Д К ЕВР
сумарна цена на енергия и разполагаемост на
производител, присъединен към eлектропренос
ната мрежа, с който общественият доставчик
има договор за изкупуване на разполагаемост и
енергия, лв./MWh.
(2) Стойността на коефициента на обезпеча
ване (КН) е – 0,02.
(3) Базовото количество електрическа енергия
(ЕР) се определя по формулата:
,
където:
КЕИ е средното месечно количество потребена
електроенергия от обектите на потребители за
последните 6 календарни месеца, предхождащи
регистрацията, в балансираща група с координатор
на балансираща група k – обществен доставчик
или краен снабдител или доставчик от последна
инстанция, MWh;
k – коефициент, отчитащ взаимното компен
сиране на небалансите между обектите в балан
сираща група, който е равен на 0,2 (k = 0,2).
(4) Минималната сума на гаранционното
обезпечение за координатор на специална ба
лансираща група е 100 000 лева.
Чл. 188. (1) Независимият преносен оператор
извършва актуализация на размера на гаранци
онното обезпечение на специална балансираща
група най-малко един път годишно.
(2) Независимият преносен оператор има
право да извърши актуализация на размера на
гаранционното обезпечение извън периода по
ал. 1 в случаите, когато:
1. има промяна в цената ЦР;
2. независимият преносен оператор е регис
трирал нови обекти или е заличил обекти в
балансиращата група на координатор на балан
сираща група k.
(3) Независимият преносен оператор извърш
ва актуализация по ал. 2 във всички случаи,
когато размерът на гаранционното обезпечение,
предоставено в полза на независимия преносен
оператор, се променя с повече от 10 %.
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(4) Размерът на актуализираното гаранционно
обезпечение (ДА) се определя по формулата:
ДАk = ННk + (КА * ЕДk * ЦР),
където:
ДАk е актуализираната стойност на гаранци
онното обезпечение на координатор на баланси
раща група k, лв;
ЦР – среднопретеглената цена за недостиг за
последните 6 календарни месеца, предхождащи
актуализацията, лв./MWh;
ННk – най-голямата положителна разлика
между общата сума на задълженията и общата
сума на вземанията на координатор на балансира
ща група k за последните 6 месеца, предхождащи
актуализацията, лв.;
КА – коефициент на обезпечаване при акту
ализиране на гаранционното обезпечение;
ЕДk – базовото количество електрическа енер
гия за определяне на актуализираното гаранцион
но обезпечение на координатор на балансираща
група k, MWh.
(5) Стойността на коефициента на обезпеча
ване (КА) е – 0,01.
(6) Базовото количество електрическа енергия
(ЕД) се определя по формулата:
,
където:
КЕИ е средното месечно количество потребена
електроенергия от обектите на потребители за
последните 6 календарни месеца, предхождащи
регистрацията, в балансираща група с координатор
на балансираща група k – обществен доставчик
или краен снабдител или доставчик от последна
инстанция, MWh;
k – коефициент, отчитащ взаимното компен
сиране на небалансите между обектите в балан
сираща група, който е равен на 0,2 (k = 0,2).
(7) Минималната сума на гаранционното
обезпечение за координатор на специална балан
сираща група k след актуализация е 100 000 лева.
(8) Независимият преносен оператор ще из
исква актуализация на сумата по гаранционното
обезпечение, в случай че след извършване на
актуализацията разликата между предоставеното
гаранционно обезпечение и актуализираната сума
надхвърля 10 % от предоставеното гаранционно
обезпечение.
(9) Координаторът на балансираща група е
задължен да предостави нова банкова гаранция
в срок 10 работни дни преди изтичане на валид
ността на съществуващата гаранция.
Чл. 189. Независимият преносен оператор
изпраща писмено известие за размера на акту
ализираното гаранционно обезпечение на коорди
натора на балансиращата група, който е длъжен
да актуализира сумата в срок до 5 работни дни.
Раздел IX
Условия за използване на гаранционните обез
печения
Чл. 190. (1) В случай че координатор на ба
лансираща група не изплати в срок задължение,
фактурирано по чл. 178, ал. 1, независимият пре
носен оператор изпраща искане за инкасиране
на дължимата сума от банковата гаранция или
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усвоява дължимата сума от предоставен депозит
в срок не по-кратък от 5 работни дни след датата
на падежа по фактурата.
(2) Координаторите на балансиращи групи са
длъжни да възстановят средствата по гаранцион
ните обезпечения в рамките на три работни дни
считано от момента на инкасиране на суми по тях.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИ
ЧЕСК А ЕНЕРГИЯ
Раздел I
Цел на мониторинга на пазара
Чл. 191. (1) Мониторингът на пазара се осъ
ществява от Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране (комисията) и независимия
преносен оператор. Той е необходим, за да оп
редели степента на ефективност, прозрачност
и конкурентност на пазара и да гарантира, че
всички участници на пазара спазват правилата
за търговия и другите нормативно определени
изисквания.
(2) Координаторите на стандартна и специална
балансираща група предоставят на комисията
периодично информация, както следва:
1. Данни за членовете на балансиращата група,
в т.ч. седалище, адрес на управление, лице за кон
такт, ЕИК, регистрационнен код на балансиращ
пазар и др. (за битови клиенти се подава само
обобщена информация).
2. Количества търгувана електроенергия между
членовете на балансиращата група.
3. Цени, по които се търгува електроенергията
между членовете на балансиращата група.
4. Количества и цени за разпределение на
небалансите в балансиращата група.
5. Друга информация, необходима за целите
на мониторинга.
(3) Целта на мониторинга е да определи (оцени):
1. структурата и работата на пазара;
2. ефективността на пазара;
3. наличието на злоупотреби на пазарна сила
и мощ;
4. необходимостта от промени в правилата за
търговия и цялата структура на пазара, възникнали
в процеса на работа на електроенергийния пазар;
5. необходимостта от промени в процедурите
на оператора на електроенергийната система.
Раздел II
Информация, предоставяна на комисията от
търговските участници
Чл. 192. (1) Търговските участници предос
тавят на комисията необходимата информация
и документи за изготвяне на мониторинговия
доклад съгласно посочени от комисията обхват,
период и срок за всеки конкретен случай.
(2) Информацията се предоставя на хартиен
и електронен носител.
(3) Търговските участници не могат да отказват
предоставяне на поисканата от комисията ин
формация, като се позовават на търговска тайна.
(4) При необходимост във връзка с правомо
щията на комисията в процеса на мониторинг
на пазара на електрическа енергия комисията
може да изисква и допълнителна информация
от търговските участници.
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(5) В случай че предоставената информация
е невярна, непълна, неточна или не е предос
тавена в определения срок, ДКЕВР има право
да санкционира търговския участник съгласно
разпоредбите на ЗЕ.
Раздел III
Информация, предоставена от оператора на
електроенергийната система
Чл. 193. Операторът изготвя, поддържа и
периодично публикува обща и специализирана
информация за дейността на пазара, за сделките
по свободно договорени цени и енергията, тър
гувана на балансиращия пазар.
Чл. 194. Операторът създава и поддържа
електронни регистри и архив на:
1. търговски участници;
2. координатори на балансиращи групи;
3. доставчици на балансираща енергия;
4. подадени и регистрирани графици за дос
тавка;
5. отхвърлени или оттеглени графици за дос
тавка;
6. количества електрическа енергия, търгувана
чрез договори при свободно договорени цени;
7. физически данни и характеристики на обек
тите на търговските участници;
8. подадени, отхвърлени и приети предложе
ния и заявки на пазара на балансираща енергия;
9. разпореждания на оператора за активиране
на предложения и заявки;
10. разпореждания за прекъсване на дейността
на пазара при аварийни ситуации;
11. данни от средствата за търговско измер
ване на електрическата енергия на търговските
участници;
12. данни от извлеченията за сетълмент;
13. данни за дължимите гаранционни обезпе
чения от търговските участници;
14. движение на парични потоци между опе
ратора, от една страна, и координаторите на ба
лансиращи групи и доставчици на балансираща
енергия, от друга.
Чл. 195. Операторът предоставя общодостъпна
информация за дейността на пазара, включваща:
1. актуален регистър на координаторите на
балансиращи групи и доставчици на баланси
раща енергия;
2. общо количество електрическа енергия,
търгувано при свободно договорени цени на
дневна и месечна база;
3. количества електрическа енергия, продадени
до краен потребител;
4. цени на балансираща енергия за отделните
периоди на сетълмент.
Чл. 196. Операторът предоставя на всеки тър
говски участник достъп до информация, отнасяща
се до неговото участие на пазара, в срокове и
съдържание, както следва:
1. регистрирани графици за доставка – до 18 ч.
в деня, предхождащ доставката;
2. регистрирани предложения и заявки – до
18 ч. в деня, предхождащ датата, за която се
отнасят;
3. разпореждания във връзка с активиране
на предложения и заявки на търговския участ
ник – до 18 ч. на втория работен ден след датата
на диспечиране;
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4. дневни извлечения за сетълмент за дните
от понеделник до неделя включително в срок
до 3 работни дни след изтичане на седмицата,
като при липса на данни не по вина на опера
тора срокът тече от момента на получаване на
данните, но не по-късно от 3 дни след края на
отчетния период;
5. обобщени извлечения за сетълмент до 5 дни
след изтичане на календарния месец.
Раздел IV
Анализ и оценка на ефективността на електро
енергийния пазар
Чл. 197. Въз основа на информацията съгласно
раздели втори, трети и пети комисията извършва
анализ на ефективността на функционирането на
пазара и свободната конкуренция.
Чл. 198. Търговски участник със значително
въздействие върху пазара е участник, който са
мостоятелно или съвместно с други се ползва
от позиция, равностойна на господстваща, т.е.
позиция на икономическа сила, позволяваща му
независимо поведение от конкуренти, потребители
и крайни клиенти.
Чл. 199. Ефективна конкуренция е налице, ко
гато нито един търговски участник, самостоятелно
или съвместно с други търговски участници, няма
значително въздействие върху свободния пазар.
Чл. 200. (1) При извършване на анализа ко
мисията определя пазарния дял на всеки един от
търговските участници, осъществяващи дейност
на свободния пазар.
(2) Пазарният дял на всеки от търговските
участници на свободния пазар се изчислява въз
основа на някои от следните показатели:
1. нетни приходи от продажба на електриче
ска енергия;
2. количество продадена електрическа енергия
на търговци и на крайни клиенти;
3. брой клиенти;
4. други, приложими в зависимост от специ
фиката на съответния пазар съгласно законода
телството за защита на конкуренцията.
(3) Водещ показател за определянето на па
зарния дял на свободния пазар е количеството
продадена електрическа енергия на търговци и
крайни клиенти.
(4) В зависимост от особеностите на пазара
комисията може да използва и други показате
ли, въз основа на които да определя пазарните
дялове, като необходимостта за използване на
допълнителни показатели се мотивира в решени
ето на комисията за резултатите от извършения
пазарен анализ.
Чл. 201. (1) При оценка на пазарните дялове
на предприятията на свободния пазар се отчита
и степента на пазарна концентрация.
(2) Степента на пазарна концентрация се из
числява чрез използване на показателите индекс
на Херфиндал-Хиршман (HHI) и коефициент на
пазарна концентрация (CR).
(3) Индексът на Херфиндал-Хиршман се оп
ределя по формулата:

където:
Xi е пазарният дял на i-тия участник, в %;
n – броят на участниците на свободния пазар.
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(4) В съответствие с получената стойност за
IHH за свободния пазар може да се определи като:
1. нормален конкурентен пазар с ниско ниво
на концентрация – при стойности на I HH под 1000;
2. сравнително конкурентен пазар със средно
ниво на концентрация – при стойности на I HH от
1000 до 1800;
3. слабо конкурентен пазар с високо ниво на
концентрация – при стойности на I HH над 1800.
(5) Коефициентът на пазарна концентрация
се определя по формулата:

където:
Wi е пазарният дял на i-тия участник, в %;
m – броят на участниците с най-голям пазарен
дял; обикновено m = 1 и m = 3.
(6) В съответствие с получените стойности за
СR1 и CR3 свободният пазар може да се опре
дели, както следва:
1. стойност на CR1 > 20 % – има значение за
нивото на конкуренцията;
2. стойност на СR1 > 40 % – предполага гос
подстващо положение на пазара;
3. стойност на СR1 > 50 % – безусловно се
счита за индикация за господстващо положение
на пазара;
4. стойност на СR3, равна на почти 0 % – иде
ална конкуренция;
5. стойност на CR3 между 40 % и 70 % – средно
конкурентен пазар;
6. стойност на CR3 между 70 % и 100 % – слабо
конкурентен пазар.
Раздел V
Резултати от мониторинга на пазара
Чл. 202. Операторът изготвя и предоставя на
комисията регулярни отчети, обхващащи месечни,
тримесечни и едногодишни периоди от дейността
на пазара, и извънредни отчети, поискани от
комисията, съдържащи информация за:
1. търговски участници на пазара и търгувани
от тях количества енергия по свободно догово
рени цени;
2. общо количество енергия, търгувано по
свободно договорени цени;
3. цени на балансираща енергия за излишък и
за недостиг – минимални, средни и максимални;
4. сетълмент на оператора;
5. неправомерни действия на пазара и неспаз
ване на правилата за търговия;
6. друга информация, поискана от комисията.
Чл. 203. Данните се съхраняват в база данни
на оператора 6 години.
Чл. 204. Всички данни с изключение на об
щодостъпната информация са поверителни и
подлежат на защита в съответствие с чл. 114 ЗЕ.
Чл. 205. Комисията изготвя годишен монито
рингов доклад за работата на електроенергийния
пазар, който съдържа:
1. оценка на структурата и работата на на
блюдаваните съответни пазари;
2. оценка на неправилното функциониране на
пазара и възможните причини за това;
3. анализ на причините, довели до неправилно
функциониране на пазарите, в случай че бъде
установено такова, включително злоупотреба с гос
подстващо положение, практики и действия, които
са в противоречие с добросъвестните търговски
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практики и увреждат или могат да увредят инте
ресите на конкурентите, както и всякакви други
нарушения на задълженията, произхождащи за
търговските участници по силата на тези правила;
4. предложения за мерки за отстраняване на
установените нарушения, възникнали в резултат
на работата на електроенергийния пазар или
повдигнати от пазарните участници;
5. предложения за изменения на правилата
за търговия с електрическа енергия и/или всяко
друго законодателство, свързано с тях.
Чл. 206. (1) Комисията предприема ефективни
възпиращи санкции срещу търговските участници,
които са допуснали нарушения на правилата за
търговия, и/или уведомява други компетентни
органи.
(2) Комисията си сътрудничи с други ком
петентни държавни органи и други национални
регулаторни органи.
Чл. 207. (1) Операторът публикува официално
месечни доклади до 15-о число на следващия
месец и годишен доклад за дейността на пазара
до 31.03 на интернет страницата си.
(2) Комисията публикува официално годишния
мониторингов доклад за електроенергийния пазар
до 15 юли на интернет страницата си.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Обект“ е всяка отделена по отношение на
измерването на електрическата енергия електри
ческа инсталация на даден търговски участник.
2. „Виртуален електромер“ – пресметнати
сумирани стойности на консумираната и отда
дената активна електрическа енергия от местата
на измерване на един или няколко обекта на
регистриран търговски участник на пазара на
електрическа енергия, определени по смисъла
на Правилата за измерване на количеството
електрическа енергия.
3. „Непряк член“ на балансираща група – обект
на потребител, за който е сключен договор само
с един доставчик и за който обект отговорността
за балансиране е прехвърлена на този доставчик.
4. „Пряк член“ на балансираща група – обект на
потребител, за който може да бъде сключен договор
с повече от един доставчик, но отговорността за
балансиране е прехвърлена само на един от тях.
5. „Период на диспечиране“ – 15 минути.
6. „Период на сетълмент“ – 1 час.
7. „Мрежови услуги“ – достъп, пренос и всич
ки утвърдени от ДКЕВР добавки за съответния
ценови период.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилата за търговия с електрическа
енергия са изготвени на основание чл. 91, ал. 2
от Закона за енергетиката и са приети от Държав
ната комисия за енергийно и водно регулиране с
решение по протокол № 110 от 18.07.2013 г. по т. 1
и отменят Правилата за търговия с електрическа
енергия, приети от Държавната комисия за енер
гийно и водно регулиране с решение по протокол
№ 94 от 25.06.2010 г. по т. 5 (ДВ, бр. 64 от 2010 г.).
§ 3. Правилата за търговия с електрическа
енергия влизат в сила от датата на обнародването
им в „Държавен вестник“.
Председател:
А. Тонева
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Приложение
към чл. 105, ал. 4
Методика за определяне на цени на баланси
раща енергия
Общи положения
С методиката се урежда начинът на опреде
ляне на цената на балансиращата електрическа
енергия като част от Правилата за търговия с
електрическа енергия в съответствие с чл. 21,
ал. 11 от Закона за енергетиката.
Методиката е разработена с оглед формули
ране на стандартни и прозрачни правила при
формирането на цената на балансиращата енер
гия, която следва да се заплаща на независимия
преносен оператор от координаторите на балан
сиращи групи и търговските участници, които
отговарят за небалансите на своите обекти като
координатор на балансираща група.
Начин за определяне на цената на балансира
щата електрическа енергия
Чл. 1. (1) Договорените количества електри
ческа енергия, посочени в графици за обмен, се
записват във формулите за сетълмент на съот
ветния координатор на балансираща група със
знак „–“, когато той е продавач по договора, и
със знак „+“, когато е купувач.
(2) Измерените количества енергия се запис
ват във формулите за сетълмент на съответния
координатор на балансираща група със знак „–“,
когато имат посока от преносната/разпредели
телната мрежа към балансиращата група, и със
знак „+“, когато са с обратна посока.
Чл. 2. Сумарното количество регулираща
енергия (КЕАВР), с което производител k дейст
вително е увеличил/намалил производството си
от обект l за период на сетълмент s, се определя
по формулата:
,
където:
e количеството енергия според реги
стрирания график за доставка на обект/агрегат l
на търговски участник k за период на сетълмент
s, заявено по реда на глава шеста;
– измереното количество енергия на
обект/агрегат l на търговски участник k за пе
риод на сетълмент s:
1. когато
> 0, се означава с
;
2. когато
< 0, се означава с
;
3. когато
= 0, се означава с
.
Чл. 3. (1) Количеството енергия от разпоредени
предложения за регулиране КЕРН jkl за период на
диспечиране j се определя по формулата:

КЕРП

КЕРЗ

,
където:
КЕРПjkl е количеството енергия от разпоре
дено предложение нагоре, с което търговски
участник k трябва да увеличи производството
си или да намали потреблението си от обект/
агрегат l за период на диспечиране j вследствие
на разпореждане на дежурния диспечер за акти
виране на предложение за балансиране нагоре
за същия период;
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КЕРЗjkl – количеството енергия от разпоре
дено предложение надолу, с което търговски
участник k трябва да намали производството
си или да увеличи потреблението си от обект/
агрегат l за период на диспечиране j вследствие
на разпореждане на дежурния диспечер за акти
виране на предложение за балансиране надолу
за същия период.
(2) Количествата енергия от разпоредени
предложения за балансиране нагоре и предло
жения за балансиране надолу, участващи във
формулите по ал. 1, се определят на база на за
писаните диспечерски разпореждания и графика
за производство/потребление.
(3) Времето за активиране на предложения за
балансиране нагоре или надолу е не по-малко
от 15 минути преди започване на съответния
период на диспечиране.
(4) Времето за деактивиране на предложения
за балансиране нагоре или надолу е не по-малко
от 15 минути преди завършване на съответния
период на диспечиране.
(5) Сумарното количество енергия от разпо
редени предложения за регулиране КЕРНskl за
период на сетълмент s се определя по формулата:
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ето си за период на сетълмент s вследствие на
активирани предложения за балансиране надолу,
се определя по формулата:
.
(2) Когато
< 0, се означава с
.
(3) Сумарното количество енергия, с което
даден търговски участник k действително е нама
лил производството си или е увеличил потребле
нието си за период на сетълмент s вследствие на
активирани предложения за балансиране надолу
от всичките му обекти/агрегати m, се определя
по формулата:
.
Чл. 6. (1) Операторът извършва контрол върху
изпълнението на диспечерските разпореждания
за активиране на предложения за балансиране
нагоре и предложения за балансиране надолу,
като определя коефициента на неизпълнение на
диспечерска инструкция (K Д) за всяко предло
жение за балансиране, подадено от търговски
участник k, за период на диспечиране j, в който
има активирани предложения за балансиране:
, %.

.

Чл . 4. (1) Количеството енергия от акти
вирани предложения нагоре КЕАПskl , с което
търговски участник k действително е увеличил
производството си или е намалил потреблението
си от обект/агрегат l за период на сетълмент s
вследствие на активирани предложения за ба
лансиране нагоре, се определя по формулата:
където:
е количеството енергия от раз
поредено предложение нагоре, с което търговски
участник k трябва да увеличи производството
си или да намали потреблението си от обект/
агрегат l за период на сетълмент s вследствие
на разпореждане на дежурния диспечер за акти
виране на предложение за балансиране нагоре
за същия период;
е количеството енергия от раз
поредено предложение надолу, с което търговски
участник k трябва да намали производството
си или да увеличи потреблението си от обект/
агрегат l за период на сетълмент s вследствие на
разпореждане на дежурния диспечер за активи
ране на предложение за балансиране надолу за
същия период.
(2) Когато
> 0, се означава с
.
(3) Сумарното количество енергия, което
търговски участник k действително е доставил
за период на сетълмент s вследствие на акти
вирани предложения за балансиране нагоре от
всичките му обекти/агрегати m, се определя по
формулата:
.
Чл. 5. (1) Количеството енергия КЕАЗ, с което
търговски участник k действително е намалил
производството си или е увеличил потреблени

(2) Операторът има право да наложи забрана
за участие с предложения за балансиране на ба
лансиращия пазар на търговски участник, който:
1. в рамките на 24 часа има 12 и повече пе
риода на диспечиране, за които коефициентът
на неизпълнение на диспечерско разпореждане
(K Д) е по-голям от 30 %;
2. в рамките на 168 часа има 20 и повече
периода на диспечиране, за които коефициентът
на неизпълнение на диспечерско разпореждане
(K Д) е по-голям от 30 %.
Чл. 7. (1) Цената на балансираща енергия
за недостиг (ЦЕНs) за период на сетълмент s се
определя като отношение на всички разходи на
независимия преносен оператор за закупуване
на балансираща енергия спрямо отрицателните
нетни небаланси на всички координатори на
балансиращи групи за период на сетълмент s
по формулата:

където:
КЕАСРsk е количеството енергия от активи
ран студен резерв от участник k за период на
сетълмент s, МWh;
ЦСР е цената за енергия и разполагаемост от
активиран студен резерв на съответния участник
k, лв./МWh;
n е броят на всички участници, които са
предоставили на балансиращия пазар енергия от
активиран студен резерв в период на сетълмент s;
е количеството енергия от активиран
вторичен резерв, с което производител k дейст
вително е увеличил производството си за период
на сетълмент s, МWh;
ЦЕВР е цената за енергия от активиран вто
ричен резерв на съответния участник k, лв./МWh;
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p е броят на всички участници, които са
предоставили на балансиращия пазар енергия
от активиран вторичен резерв в период на се
тълмент s;
е количеството енергия, с което тър
говски участник k трябва да увеличи производ
ството си за период на сетълмент s;
ЦЕПskl е цената на енергия от предложение
за балансиране за обект/агрегат l на търговски
участник k за период на сетълмент s, лв./МWh;
r е броят на всички търговски участници,
които са предоставили енергия от активирани
предложения за балансиране за период на се
тълмент s;
е количеството енергия от енергиен
недостиг на координатор на балансираща група
b за период на сетълмент s, МWh;
z е броят на всички координатори на балан
сиращи групи, които имат енергиен недостиг за
период на сетълмент s;
е разликата между цялото количе
ство продадена балансираща енергия надолу
и положителните нетни небаланси на всички
координатори на балансиращи групи;
е служебна цена, по която независимият
преносен оператор продава
, лв./МWh;
КЕВн s е количеството енергия, закупена от
съседни контролни зони за период на сетълмент
s, МWh;
ЦЕВн s е цена, по която независимият преносен
оператор закупува енергия от съседни контролни
зони за период на сетълмент s, лв./МWh;
КЕАВПs е количеството енергия, доставена
от аварийна помощ от съседни контролни зони
за период на сетълмент s, МWh;
ЦЕМs е най-високата цена на енергия, която
независимият преносен оператор закупува за
период на сетълмент s, лв./МWh;
kp е коефициент, отразяващ разходите на не
зависимия преносен оператор за администриране
на пазара на балансираща енергия.
(2) В случаите, когато:
Независимият преносен оператор определя:
.
(3) Служебната цена, която независимият
преносен оператор определя за
, е сред
ноаритметична стойност между най-високата и
най-ниската цена за недостиг за месец М-1:
.
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където:
е количеството енергия от активиран
вторичен резерв, с което производител k дейст
вително е намалил производството си за период
на сетълмент s, МWh;
ЦЕВР е цената за енергия от активиран втори
чен резерв на съответния участник k, лв./МWh;
p е броят на всички участници, които са
непроизвели енергия от активиран вторичен
резерв и която закупуват от балансиращия пазар
в период на сетълмент s;
ЦЕЗskl е цената на енергия от предложение
надолу за балансиране за обект/агрегат l на
търговски участник k за период на сетълмент
s, лв./МWh;
r е броят на всички търговски участници,
които са консу мирали/непроизвели енерги я
от активирани заявки за балансиране и която
закупуват от балансиращия пазар за период на
сетълмент s;
е количеството енергия от енергиен
излишък на координатор на балансираща група
b за период на сетълмент s, МWh;
q е броят на всички координатори на балан
сиращи групи, които имат енергиен излишък за
период на сетълмент s;
е разликата между цялото коли
чество закупена балансираща енергия нагоре
и отрицателните нетни небаланси на всички
координатори на балансиращи групи;
е служебна цена, по която независимият
преносен оператор закупува
, лв./MWh;
КЕИз s е количеството енергия, продадена на
съседни контролни зони за период на сетълмент
s, МWh;
ЦЕИз s е цена, по която независимият преносен
оператор продава енергия на съседни контролни
зони за период на сетълмент s.
(2) В случаите, когато:
.
Независимият преносен оператор определя:
(3) Служебната цена, която независимият
преносен оператор определя за
, е сред
ноаритметична стойност между най-високата
и най-ниската цена за излишък за месец М-1:
.
5851
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Чл. 8. (1) Цената на балансираща енергия
за излишък (ЦЕИs) за период на сетълмент s се
определя като отношение на всички приходи на
независимия преносен оператор от продадена
балансираща енергия спрямо положителните
нетни небаланси на всички координатори на
балансиращи групи за период на сетълмент s
по формулата:
,

РЕШЕНИЕ № 488
от 27 септември 2012 г.
С Решение № 172 от 5.04.2012 г. на Столичния
общински съвет (ДВ, бр. 39 от 2012 г.) е одобрен
проект за изменение на план за регулация и
застрояване на м. Зони Г – Центъра (част) и за
м. Буката (част).
С т. 3 от решението от обхвата на ИПРЗ са
изключени урегулирани поземлени имоти, за
които има неприключили съдебни производства
по оспорване на предходен подробен устройствен

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

план. Точка 3.1 касае плана за м. Центъра – зони
Г, като в частта на кв. 359 не е одобрено ИПРЗ
на УПИ IV.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ са постъпили: молба peг. № 94-Н-104 от
13.06.2012 г. и peг. № 6602-195 от 13.06.2012 г. от
Надя Михайлова Китова и Елена Георгиева Китова
като собственици на апартамент в жилищната
сграда в УПИ XIV-14, молба peг. № 94-Е-117 от
13.06.2012 г., peг. № 6602-195 от 13.06.2012 г. и
вх. № ТП-92-00-27 от 5.06.2012 г. от етажна собстве
ност Цар Асен 56 като собственици в УПИ VII-7,
кв. 360, молба вх. № ТП-92-00-27 от 6.06.2012 г. от
Томица Тодорова Димитрова като домоуправител
на етажна собственост Цар Асен 54, разположена
в УПИ VI-6, кв. 360, и Павел Атанасов Сарафов.
Същите са адресирани до СОС, като се иска
поправка на очевидна фактическа грешка в
т. 3.1 от решението на СОС, като вместо: „кв.
359, УПИ IV“ се впише „кв. 359, УПИ XIV-14,
XV-15, XVI-16“ поради наличието към момента
на издаване на решението на неприключило с
влязло в сила решение а.х.д. № 5000/2006 г. на
СГС, АК, III-б състав, образувано по жалба срещу
Заповед № РД-09-50-863 от 14.07.2006 г. на главния
архитект на София, с която е одобрено ИПЗ за
УПИ XIV-14, XV-15, XVI-16 и РУП за УПИ XV,
кв. 359, м. Центъра.
Молителите са подали жалби и срещу Решение
№ 172 от 5.04.2012 г. на СОС в частта на УПИ
XIV-14, XV-15, XVI-16, кв. 359.
При извършена служебна проверка се устано
вява, че в частта на кв. 359, м. Центъра, е обра
зувано само едно съдебно производство – а.х.д.
№ 5000/2006 г. на СГС, АК, III-б състав, по жалби
срещу Заповед № РД-09-50-863 от 14.07.2006 г. на
главния архитект на София, с която е одобрено
ИПЗ за УПИ XIV-14, XV-15, XVI-16 и РУП за
УПИ XV, кв. 359, м. Центъра.
С решение от 2.02.2012 г. заповедта е отменена
като незаконосъобразна. При справка в деловод
ството на СГС на 17.07.2012 г. се установява, че
съдебното решение не е влязло в сила.
Молбите са разгледани от ОЕСУТ, като с
протокол № ЕС-Г-57 от 17.07.2012 г., т. 34, е взето
решение, че молбите са основателни и е предло
жено главният архитект на СО да внесе доклад с
проекторешение за поправка на очевидна фактиче
ска грешка в т. 3.1 от Решение № 172 по протокол
№ 14 от 5.04.2012 г. на СОС в горния смисъл.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Със Заповед № РД-09-50-863 от 14.07.2006 г. на
главния архитект на София е одобрено ИПЗ за
УПИ XIV-14, XV-15, XVI-16 и РУП за УПИ XV,
кв. 359, м. Центъра.
Заповедта е обжалвана, като е образувано а.х.д.
№ 5000/2006 г. на СГС, АК, III-б състав, което
не е приключило с влязъл в сила съдебен акт.
На основание чл. 37, ал. 3 ЗАП (отм.) жалбата
спира изпълнението на административния акт,
съответно препятства възможността за процеди
рането на планове в обхвата му.
Не е налице друго съдебно производство, което
не е приключило с влязъл в сила съдебен акт в
частта на кв. 359.
Предвид горното е допусната очевидна фак
тическа грешка в текстовата част на т. 3.1 от
Решение № 172 по протокол № 14 от 5.04.2012 г.
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на СОС, като неправилно не е одобрено ИПРЗ за
УПИ IV вместо за УПИ XIV-14, XV-15, XVI-16,
кв. 359, обжалвани по съдебен ред.
С поправката се предвижда изключване от
обхвата на одобрения с Решение № 172 по про
токол № 14 от 5.04.2012 г. на СОС ПУП за УПИ
XIV-14, XV-15, XVI-16, кв. 359, поради обжалване
по съдебен ред на предходния ПУП, с който е
одобрено застрояване за същите.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК и решение по
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-57 от 17.07.2012 г.,
т. 34, и чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА Столич
ният общински съвет реши:
Поправя очевидна фактическа грешка в т. 3.1
от текстовата част на Решение № 172 от 5.04.2012 г.
на Столичния общински съвет, с което е одо
брен проект за изменение на план за регулация
и застрояване на м. Зони Г – Центъра (част) и
за м. Буката (част), като вместо: „3.1. м. Центъ
ра – зони Г – кв. 301; кв. 305, УПИ IX-2; кв. 306,
УПИ II; кв. 347, УПИ Х-4 и XV-3; кв. 349, УПИ
V и VI; кв. 359, УПИ IV“ се чете: „3.1. м. Центъ
ра – зони Г – кв. 301; кв. 305, УПИ IX-2; кв. 306,
УПИ II; кв. 347, УПИ Х-4 и XV-3; кв. 349, УПИ
V и VI; кв. 359, УПИ XIV-14, XV-15, XVI-16“.
Това решение е неразделна част от Решение
№ 172 от 5.04.2012 г. на Столичния общински съвет.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Решението може да бъде обжалвано пред Ад
министративния съд – София-град, в 14-дневен
срок от съобщаването му.
Жалбите се подават в район „Триадица“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5705
РЕШЕНИЕ № 329
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и опре
деля метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: помещение
към трафопост (самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.4083.272.2.1), София, ж.к.
Младост – 3 ч., до бл. 376, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“, с АОС
№ 1911 от 24.01.2013 г.; помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4089.186.2.1), София, ж.к. Младост – 4 ч.,
до бл. 470, общински нежилищен имот, стопа
нисван от район „Младост“, с АОС № 1908 от
18.01.2013 г.; помещение (самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4082.405.16.32),
София, ж.к. Младост – 1 ч., бл. 1ж, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Мла
дост“, с АОС № 1909 от 22.01.2013 г. и помещение
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4091.0.5.61), София, ж.к. Младост – 2 ч.,
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бл. 210, вх. 2 (Б), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, с АОС № 1910 от
23.01.2013 г., със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за привати
зация да сключи приватизационните сделки за
обектите.
Председател:
Е. Герджиков
5691
РЕШЕНИЕ № 330
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и опре
деля метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: помещение към
трафопост, София, ж.к. Надежда – 2 ч., до мага
зин „Фантастико“, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, с АОС № 2009
от 12.11.2012 г. и АОС № 2075 от 1.03.2013 г., със
съответното му право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
5692

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 739
от 21 юни 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 № 229 от
16.05.2013 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с идентификатор 68134.1380.189, в УПИ I,
кв. 172, София, ул. Елов дол 23, м. НПЗ – Воен
на рампа – запад, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 40 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 5.09.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Це
ната на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия 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
5693
РЕШЕНИЕ № 740
от 21 юни 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 № 229 от
16.05.2013 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 11.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с идентификатор 68134.1380.184, в УПИ I,
кв. 172, София, ул. Елов дол 27, м. НПЗ – Воен
на рампа – запад, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 44 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 9.09.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Це
ната на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия 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
5694
РЕШЕНИЕ № 744
от 21 юни 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 № 496 от
27.09.2012 г. на Столичния общински съвет Над
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зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно надда
ване на 11.09.2013 г. в 11 ч. в сградата на аген
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
поземлен имот № 735 с 21 масивни постройки,
гр. Златица, местност Ханчето, община Злати
ца, общински нежилищен имот, стопанисван от
„Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 200 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 9.09.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Це
ната 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 учас
тия 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
5695
РЕШЕНИЕ № 745
от 21 юни 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
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за привати
зация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.09.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен имот
с идентификатор 68134.4087.462 (УПИ XXI – общ.,
кв. 12), местност Горубляне, ул. Сърнена гора,
обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 120 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (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 докумен
тация – до 10.09.2013 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
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вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия 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
5696
РЕШЕНИЕ № 746
от 21 юни 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 № 675 от 2.12.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за привати
зация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.09.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с
УПИ IX, с. Яна, ул. Васил Левски 21, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Кре
миковци“, София.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. (38,18 %
от сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 5.09.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Це
ната на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия 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
5697

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 1763
от 4 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ, чл. 60 АПК
и предвид, че са налице важни обществени ин
тереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам 66 кв. м от бивш имот с пл.
№ 50, за който е отреден парцел V-50, целият с
площ 900 кв. м, в кв. 28 по плана на с. Ветрен,
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община Бургас, от 1995 г., за изграждане на пе
шеходна алея между УПИ VII-49 в кв. 17 и УПИ
V-50 в кв. 28 по действащия ПУП – ПРЗ на кв.
Ветрен, гр. Бургас, от Магда Борисова Статева
и Борис Константинов Балабанов.
2. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 2355,54 лв., раз
пределено съобразно квотите на съсобственост,
както следва:
2.1. Магда Борисова Статева – 1047,04 лв.;
2.2. Борис Константинов Балабанов – 1308,50 лв.
3. Сумите по т. 2 да бъдат преведени в едно
седмичен срок от издаване на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
4. Допускам предварително изпълнение на тази
заповед при условията на чл. 60 АПК.
5. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
Заповедта подлежи на обжалване в частта за
предварително изпълнение в 3-дневен срок от об
народването є в „Държавен вестник“ и 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
Кмет:
Д. Николов
5670
ЗАПОВЕД № 1764
от 4 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ, чл. 60 АПК
и предвид, че са налице важни обществени ин
тереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам 158 кв. м от бивш парцел ХХI195 в бивш кв. 19 по предходен план на кв. Ветрен,
гр. Бургас (бивше с. Житарово), област Бургас, за
играждане на улица – тупик, от о.т. 25 – о.т. 115 до
о.т. 104, с обръщало по действащия ПУП – ПРЗ
на кв. Ветрен, гр. Бургас, от Валентин Димитров
Петканчев.
2. Определям обезщетение за собственика на
отчуждения имот в размер 5639 лв.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едно
седмичен срок от издаване на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
4. Допускам предварително изпълнение на тази
заповед при условията на чл. 60 АПК.
5. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
Заповедта подлежи на обжалване в частта за
предварително изпълнение в 3-дневен срок от об
народването є в „Държавен вестник“ и 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
Кмет:
Д. Николов
5671
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ЗАПОВЕД № 1765
от 4 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ, чл. 60 АПК
и предвид, че са налице важни обществени ин
тереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам 213 кв. м от бивш парцел ХII
в бивш кв. 19 по предходен план на кв. Ветрен,
гр. Бургас (бивше с. Житарово), област Бургас, за
играждане на улица – тупик, от о.т. 25 – о.т. 115 до
о.т. 104, с обръщало по действащия ПУП – ПРЗ
на кв. Ветрен, гр. Бургас, от Пенка Петкова Ми
хайлова и Найден Петков Ангелов.
2. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 7602 лв.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едно
седмичен срок от издаване на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас, разпределено при квоти
на собственост, както следва:
3.1. Пенка Петкова Михайлова – 3801 лв.;
3.2. Найден Петков Ангелов – 3801 лв.
4. Допускам предварително изпълнение на тази
заповед при условията на чл. 60 АПК.
5. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
Заповедта подлежи на обжалване в частта за
предварително изпълнение в 3-дневен срок от об
народването є в „Държавен вестник“ и 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
Кмет:
Д. Николов
5672
ЗАПОВЕД № 1766
от 4 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ, чл. 60 АПК
и предвид, че са налице важни обществени ин
тереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам 489 кв. м от бивш имот № 49
в кв. 10 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Горно
Езерово, гр. Бургас, за изграждане на улица от:
1.1. Руска Недялкова Недялкова.
1.2. Михаил Недялков Недялков.
1.3. Станчо Недялков Недялков.
1.4. Войка Войнова Стоянова.
1.5. Величка Войнова Куртева.
2. Определям обезщетение за собственици
те на отчуждения имот в размер 11 442,60 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
2.1. Руска Недялкова Недялкова – 1907,10 лв.;
2.2. Михаил Недялков Недялков – 1907,10 лв.
2.3. Станчо Недялков Недялков – 1907,10 лв.;
2.4. Войка Войнова Стоянова – 2860,65 лв.;
2.5. Величка Войнова Куртева – 2860,65 лв.
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3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едно
седмичен срок от издаване на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
4. Допускам предварително изпълнение на тази
заповед при условията на чл. 60 АПК.
5. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
Заповедта подлежи на обжалване в частта за
предварително изпълнение в 3-дневен срок от об
народването є в „Държавен вестник“ и 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
Кмет:
Д. Николов
5673
ЗАПОВЕД № 1767
от 4 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ, чл. 60 АПК
и предвид, че са налице важни обществени ин
тереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам 693 кв. м от бивш имот пл. № 50
в кв. 10 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Горно
Езерово, гр. Бургас, за изграждане на улици от:
1.1. Тонка Христова Дренакова.
1.2. Кирил Христов Недялков.
1.3. Христо Михайлов Христов.
1.4. Антон Михайлов Христов.
1.5. Иванка Войнова Петрова.
1.6. Мария Недялкова Бенкова.
1.7. Валя Иванова Недялкова.
1.8. Недялка Войнова Недялкова.
1.9. Руска Недялкова Недялкова.
1.10. Михаил Недялков Недялков.
1.11. Станчо Недялков Недялков.
1.12. Войка Войнова Стоянова.
1.13. Величка Войнова Куртева.
2. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 16 216,20 лв., раз
пределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
2.1. Тонка Христова Дренакова – 1013,45 лв.;
2.2. Кирил Христов Недялков – 1013,45 лв.;
2.3. Христо Михайлов Христов – 1013,45 лв.;
2.4. Антон Михайлов Христов – 1013,45 лв.;
2.5. Иванка Войнова Петрова – 2026,94 лв.;
2.6. Мария Недялкова Бенкова – 1013,45 лв.;
2.7. Валя Иванова Недялкова – 506,84 лв.;
2.8. Недялка Войнова Недялкова – 506,84 лв.;
2.9. Руска Недялкова Недялкова – 1351,35 лв.;
2.10. Михаил Недялков Недялков – 1351,35 лв.;
2.11. Станчо Недялков Недялков – 1351,35 лв.;
2.12. Войка Войнова Стоянова – 2027,14 лв.;
2.13. Величка Войнова Куртева – 2027,14 лв.
3. Сумата по т. 2 да бъде преведена в едно
седмичен срок от издаване на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
4. Допускам предварително изпълнение на тази
заповед при условията на чл. 60 АПК.
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5. Ако към момента на влизане в сила на тази
заповед отчужденият имот е обременен с вещни
тежести, дължимото парично обезщетение да се
изплати по реда на чл. 32, ал. 1 ЗОС.
Заповедта подлежи на обжалване в частта за
предварително изпълнение в 3-дневен срок от об
народването є в „Държавен вестник“ и 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
Кмет:
Д. Николов
5674

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 706
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-05 от
15.04.2013 г., т. 4 на Комисията за земеделските
земи при Министерството на земеделието и храни
те Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за елементи на тех ническата
и нфрас т ру к т у ра – вън ш н и к а на л из а ц ион н и
връзки – участък № 1 – колектор „Западна про
мишлена зона“ на гр. Велико Търново; трасето
на колектора преминава през следните имоти
извън регулацията на гр. Велико Търново: ПИ
№ 10447.25.22 – водно течение – р. Янтра, соб
ственост на държавата, ПИ № 10447.25.23 – с нов
НТП – гори и храсти в земеделска земя, собстве
ност на Община Велико Търново; обща дължина
на трасето извън регулация – 84,71 м; подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – външни ка
нализационни връзки – участък № 2 – колектор
„Бояджийски чешми“ на гр. Велико Търново; тра
сето на колектора преминава през следните имоти
извън регулацията на гр. Велико Търново: ПИ
№ 10447.25.19 – път ІV клас, общинска публична
собственост, ПИ № 10447.26.16 – с нов НТП – гори
и храсти в земеделска земя, собственост на Об
щина Велико Търново, ПИ № 10447.26.17 – водно
течение – р. Янтра, собственост на държавата,
ПИ № 10447.25.23 – с нов НТП – гори и храсти
в земеделска земя, собственост на Община Ве
лико Търново; обща дължина на трасето извън
регулация в този участък – 314,57 м; подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – външни ка
нализационни връзки – участък № 3 – колектор
„Дълга лъка“ на гр. Велико Търново; трасето
на колектора преминава през следните имо
ти извън регулацията на гр. Велико Търново:
ПИ № 10447.25.23 – с нов НТП – гори и храсти
в земеделска зем я, собственост на Община
Велико Търново, ПИ № 10447.26.17 – водно те
чение – р. Янтра, собственост на държавата,
ПИ № 10447.26.16 – с нов НТП – гори и хра
сти в земеделска земя, собственост на Общи
на Велико Търново, ПИ № 10447.27.23 – пол
ски път, общинска публична собственост, ПИ
№ 10447.28.4 – главен път І-І V, Русе – Стара
Загора, ПИ № 10447.162.2 – изоставени орни
земи, собственост на Община Велико Търново,
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ПИ №10447.162.9 – територии на водностопански
хидромелиоративни съоръжени я – общинска
частна собственост, ПИ № 10447.512.95 – улични
кръстовища – държавна публична собственост,
ПИ № 10447.512.99 – водни течения – р. Янтра,
собственост на държавата; обща дължина на
трасето извън регулация – 1199,53 м; подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – външни ка
нализационни връзки – участък № 4 – колектор
„Опълченска“ на гр. Велико Търново; трасето на
колектора преминава през следните имоти: ПИ
№ 10447.9.20 – път ІV клас, общинска публична
собственост, ПИ № 10447.32.95 – с нов НТП – гори
и храсти в земеделска земя, собственост на Об
щина Велико Търново, ПИ № 10447.32.91 – водни
течения – р. Янтра, собственост на държавата,
ПИ № 10447.32.99 – с нов НТП – гори и храсти
в земеделска земя, собственост на Община Ве
лико Търново; обща дължина на трасето извън
регулация – 346,70 м, към обект „Интергриран
проект за водния цикъл на гр. Велико Търно
во – реконструкция на ПОСВ, реконструкция на
канализационна и водопроводна мрежа“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков
5708

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 651
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план:
1. План за застрояване за промяна предназна
чението на земята за разширение на Гробищен
парк – Казанлък.
1.1. първи етап – върх у площ 25,488 дка,
засягащ поземлени имоти (ПИ): № 041006 –
3,74 дка – частна нива, трета категория; № 041007 –
4,4 01 д к а – ч а с т н а н и в а , т р е т а к ат ег о ри я;
№ 041008 – 1,76 дка, частна нива, трета кате
гория; № 041009 – 2,341 дка, частна общинска
собственост; № 041017 – 3,08 дка – частна нива,
трета категория; № 041039 – 8,439 дка – частна
нива, трета категория; № 041020 – 0,225 дка,
трета категория – частна общинска собственост;
№ 041021 – 0,44 дка – частна нива, четвърта кате
гория; № 041033 – 0,140 дка – частна нива, трета
категория; № 041035 – 0,922 дка – частна нива,
трета категория;
1.2. втори етап – върху 25,124 дка, засягащ ПИ
№ 041022 – 2,772 дка – частна нива, трета катего
рия; № 041023 – 2,2 дка – частна нива, трета кате
гория; № 041024 – 1,76 дка – частна нива, трета ка
тегория; № 041025 – 0,704 дка – частна нива, чет
върта категория; № 041026 – 2,2 дка – частна нива,
четвърта категория; № 041027 – 1,936 дка – част
н а н и в а , ч е т в ъ р т а к а т е г о р и я ; № 0 410 2 8 –
1,936 дка – частна нива, четвърта категория;
№ 041029 – 5,632 дка – частна нива, трета катего
рия; № 041030 – 0,88 дка – частна нива, четвърта
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категория; № 041031 – 1,584 дка – частна нива,
четвърта категория; № 041032 – 3,520 дка – част
на нива, четвърта категория, при граници на
площадките: ПИ № 041005; 0041016 – частни
ниви, трета категория, и № 000295; № 000294;
№ 000064 – полски пътища, публична общинска
собственост, всички в местност Търниченски
ливади в землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167.
2. Схеми за електроснабдяване и водоснабдя
ване на разширението на Гробищния парк по т. 1.
Този акт може да се върне за ново обсъждане
на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 ЗМСМА
в 7-дневен срок от получаването му.
Актът може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5675
РЕШЕНИЕ № 652
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 25,
ал. 5 ЗСПЗЗ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план за изграждане
на подземно външно елек т роза х ранване на
ваканционно селище в поземлен имот (ПИ)
№ 176033, преминаващо през: ПИ № 000249, пол
ски път – публична общинска собственост (дъл
жина 48,55 м и сервитут 194 кв. м); № 000469 – па
сище, мера – публична общинска собственост
(дължина 10,1 м и сервитут 40 кв. м); № 176023
(дължина 0,14 м и сервитут 1 кв. м) и № 176047
(дължина 459,74 м и сервитут 1839 кв. м) – зале
сени територии, държавна частна собственост,
всички в землище на с. Дунавци, ЕКАТТЕ 24075,
с обща дължина на трасето 518,13 м и общ сер
витут 2074 кв. м.
Този акт може да се върне за ново обсъждане
на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 ЗМСМА
в 7-дневен срок от получаването му.
Актът може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5676
РЕШЕНИЕ № 653
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка
занлък, реши:
Одобрява:
1. ПУП – парцеларен план на въздушен елек
тропровод, преминаващ през поземлени имоти
(ПИ) с № 83106.26.3 (дължина 39,15 м, сервитут
277,64 кв. м), ПИ № 83106.26.4 (дължина 40,64 м,
сервитут 290,07 кв. м), ПИ № 83106.26.5 (дължина
29,32 м, сервитут 239,59 кв. м), ПИ № 83106.26.7
(д ъ л ж и н а 52 ,42 м , с е рви т у т 39 2 , 56 к в. м),
ПИ № 83106.26.8 (дължина 50,98 м, сервитут
382,41 кв. м), ПИ № 83106.26.9 (дължина 19,07
м, сервитут 172,01 кв. м) – частни ниви, ПИ
№ 83106.156.156 – канал, публична общинска соб
ственост (дължина 3,73 м, сервитут 26,49 кв. м),
всички намиращи се в местността Мартинови
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орехи, землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ 83106,
община Казанлък, с обща дължина на трасето
235,31 м и сервитут 1780,77 кв. м.
2. Площадка за изграждане на трафопост с
площ 27 кв. м около бетоновия фундамент на
съоръжението в поземлен имот с идентификатор
№ 83106.26.9.
Този акт може да се върне за ново обсъждане
на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 ЗМСМА
в 7-дневен срок от получаването му.
Актът може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5677
РЕШЕНИЕ № 659
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план за позем
лен имот (ПИ) № 002068, местност Старите лозя,
землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, община
Казанлък, собственост на „Иванекс – 79“ – ООД,
за промяна предназначението на имот с площ
1,8 дка от „изоставена нива“, седма категория, в
ПИ „за автокомплекс“, при граници и съседи: ПИ
№ 002067 – частна овощна градина; ПИ № 000002
и ПИ № 000001 – полски пътища, публична об
щинска собственост, както следва:
1. План за застрояване за поземлен имот
№ 002068 при следните показатели на застроява
не: височина – до 10 м, плътност на застроява
не – 80 %, коефициент на интензивност – 2,5, и
20 % плътност на озеленяване.
2. Схеми за електроснабдяване и водоснаб
дяване и план за организация на движението за
ПИ по т. 1.
3. Парцеларен план на подземен електропро
вод, преминаващ през ПИ № 002064 – индиви
дуално застрояване (дължина 37,07 м, сервитут
70,14 кв. м), ПИ № 000001 – полски път, публична
общинска собственост (дължина 318,58 м, сервитут
639,25 кв. м), и през собствения имот (дължина
2,66 м, сервитут 5,32 кв. м), с обща дължина на
трасето 358,31 м и общ сервитут 714,71 кв. м, всич
ки имоти се намират в землището на с. Овощник,
община Казанлък.
Този акт може да се върне за ново обсъждане
на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 ЗМСМА
в 7-дневен срок от получаването му.
Актът може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5678
РЕШЕНИЕ № 660
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява под робен уст ройст вен п лан за
поземлени имоти (ПИ) № 000351 – 4,243 дка, и
ПИ № 000355 – 17,145 дка, двата собственост на
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„Инфра Севтополис“ – ООД, с начин на трайно
ползване „производство на строителни материали
и стъкло“, при граници и съседи: ПИ № 000336,
ПИ № 000351, ПИ 000357, ПИ № 000358 – частни
имоти; ПИ № 000292 – държавна собственост,
и ПИ № 000387 и ПИ № 000148 – полски пъти
ща, публична общинска собственост, всички в
землището на с. Бузовград, община Казанлък,
както следва:
1. Разделяне на поземлен имот (ПИ) № 000351
на поземлени имоти: № 000391 и № 000392, и
разделяне на поземлен имот № 000355 на по
землени имоти: № 000393, № 000394, № 000395,
№ 0 0 0 39 6 , № 0 0 0 39 7, № 0 0 0 39 8 , № 0 0 0 39 9,
№ 000400, № 000401, № 000402 и № 000403, като
всички запазват отреждане „за производство на
строителни материали и стъкло“ с изключение
на новоотредения ведомствен път с проектен
№ 000404.
2. План за застрояване на новообразуваните
имоти (изброени в т. 1) със следните показатели на
застрояване: средноетажно свободно застрояване с
височина до 12 м с показани ограничителни линии,
80 % плътност на застрояване, 2,5 коефициент
на интензивност, плътност на озеленяване 20 %.
3. Схеми за електроснабдяване и водоснабдя
ване на новообразуваните имоти по т. 1.
Този акт може да се върне за ново обсъждане
на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 ЗМСМА
в 7-дневен срок от получаването му.
Актът може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5679
РЕШЕНИЕ № 661
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка
занлък, реши:
Одобрява:
1. Подробен устройствен план – план за за
строяване за поземлен имот № 016001 – 1,811 дка,
с начин на трайно ползване „нива“, при граници
и съседи: поземлен имот (ПИ) № 016004 и ПИ
№ 016002 – частни ниви, и ПИ № 000134 – полски
път, публична общинска собственост, и регула
цията на селото, всички в местността Ак таш,
землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027,
община Казанлък – за промяна предназначението
на земята в „За жилищно строителство“. Пред
вижда се ниско жилищно застрояване с височи
на – до 10 м, плътност на застрояване – до 60 %,
коефициент на интензивност – до 1,2, и плътност
на озеленяване – до 40 %.
2. Схеми за ел. и ВиК захранване за поземлен
имот № 016001 по т. 1.
Този акт може да се върне за ново обсъждане
на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 ЗМСМА
в 7-дневен срок от получаването му.
Актът може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5680
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РЕШЕНИЕ № 662
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка
занлък, реши:
Одобрява:
1. Подробен устройствен план за обединяване
на поземлени имоти (ПИ) № 309004 и № 309005,
собственост на „Хида“ – ООД, с начин на трайно
ползване – „Кравеферма“, в поземлен имот с
проектен № 309006 с преотреждане за „Произ
водствени и складови дейности“, при граници
и съседи: полски пътища – публична общинска
собственост, с № 000340, № 000406 и № 00358 и
ПИ № 309002 – „Кравеферма“, всички намиращи
се в землището на Казанлък, ЕК АТТЕ 35167.
2. План за застрояване на новообразувания
поземлен имот № 309006 със следните показатели:
ниско свободно застрояване с височина – до 10 м,
плътност на застрояване – до 80 %, коефициент
на интензивност – до 2,5, и плътност на озеле
няване – до 20 %.
Този акт може да се върне за ново обсъждане
на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 ЗМСМА
в 7-дневен срок от получаването му.
Актът може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5681
РЕШЕНИЕ № 663
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка
занлък, реши:
Одобрява:
1. Под робен уст ройст вен п лан – п лан за
заст рояване за 0,420 дка от поземлен имот
№ 102007 с начин на трайно ползване „Зелен
чукова култура“, четвърта категория, целият с
площ 2,786 дка, за преотреждане в „за жилищно
строителство“, собственост на Йордан Тодоров
Симеонов и Яни Антонов Христов, при гра
ници и съседи: ПИ № 0102006, ПИ № 102016 и
ПИ № 102017 – „зеленчукови култури“ (частна
собственост), и ПИ № 000036 – полски път, пуб
лична общинска собственост, всички в землище
гр. Казанлък, ЕК АТТЕ 35167, с предвиждания
на плана – ниско застрояване с височина – до
10 м, плътност на застрояване – 60 %, коефи
циент на интензивност – 1,2, и плътност на
озеленяване – 40 %.
2. Схеми за електроснабдяване и водоснабдя
ване на имота, посочен в т. 1.
Този акт може да се върне за ново обсъждане
на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 ЗМСМА
в 7-дневен срок от получаването му.
Актът може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5682
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РЕШЕНИЕ № 664
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка
занлък, реши:
Одобрява:
1. Подробен устройствен план – план за застро
яване за поземлен имот № 000608 с площ 3,507 дка,
с начин на трайно ползване „други селскостопан
ски територии – 1,696 дка, и ливада – 1,811 дка“,
при граници и съседи поземлени имоти (ПИ):
№ 065011 – инд. застрояв ане; № 065002 – нива;
№ 000550; № 00547 и № 000549 – други селско
стопански територии, общинска собственост;
№ 0000268 – местен път, общинска собственост;
№ 065009 и № 065008 – частни ниви, всички в
местност Кесе дере, землище с. Ясеново, община
Казанлък, ЕКАТТЕ 87641 – за промяна пердназ
начението на земята за предимно производствена
дейност – „складова база към съществуваща ро
зоварна“, с възложител „Роза – Етерна“ – ООД.
Предвиждането е за ниско застрояване с висо
чина – до 10 м, плътност на застрояване – до
80 %, коефициент на интензивност – до 2,5, и
озеленяване – 20 %.
2. Схеми за ел., В и К захранване за поземлен
имот № 000608 по т. 1.
Този акт може да се върне за ново обсъждане
на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 ЗМСМА
в 7-дневен срок от получаването му.
Актът може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5683
РЕШЕНИЕ № 668
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява:
1. Подробен устройствен план – план за застро
яване за поземлен имот № 150862 с площ 3,638 дка, с
начин на трайно ползване „изоставена нива“, девета
категория, с преотреждане „за жилищно строител
ство и къща за гости с обслужващи постройки“,
при граници и съседи на имота: ПИ № 150831, ПИ
№ 150832 и ПИ № 150844 – лозя, частна общинска
собственост, ПИ № 150839, ПИ № 150853 и ПИ
№ 150848 – лозя, частна общинска собственост,
ПИ № 150847 – „изоставена нива“, собственост на
същия собственик, и ПИ № 000146 – полски път,
публична общинска собственост, всички в мест
ност Старите лозя, землището на гр. Казанлък,
ЕКАТТЕ 35167, за промяна предназначението на
имота в „за жилищно строителство – къща за гости
с обслужващи постройки“. Предвидени са следните
параметри на застрояване: височина – до 10 м,
плътност на застрояване – до 60 %, коефициент
на интензивност – до 1,2, и озеленяване – до 40 %.
2. Схеми за електроснабдяване и водоснаб
дяване и транспортен достъп на имота по т. 1.
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Този акт може да се върне за ново обсъждане
на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 ЗМСМА
в 7-дневен срок от получаването му.
Актът може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
5684

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 415
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ло
веч, реши:
Одобрява представения проект за подробен
уст ройствен план – план-схема за подземна
канална мрежа за полагане на оптичен кабел и
прилежащите към нея съоръжения в ж.к. Здравец
по плана на гр. Ловеч.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ловеч до Административния съд – Ловеч.
Председател:
Т. Тихолов
5745
РЕШЕНИЕ № 416
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ло
веч, реши:
Одобрява представения проект за подро
бен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с
идентификатор 43952.523.506 по плана на но
вообразуваните имоти на местност Бабаковец,
землище гр. Ловеч, и план-схема на довеждащата
инфраструктура – електропровод.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ловеч до Административния съд – Ловеч.
Председател:
Т. Тихолов
5746
РЕШЕНИЕ № 417
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ло
веч, реши:
Одобрява представения проект за подробен ус
тройствен план – парцеларен план на довеждаща
та инфраструктура (водопровод) за водоснабдяване
на поземлен имот с идентификатор 43952.173.7 по
плана на местност Калето, землище гр. Ловеч.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ловеч до Административния съд – Ловеч.
Председател:
Т. Тихолов
5747
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ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 472
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план в след
ния обхват: трасе на ел. кабел за захранване
на ПИ 55021.3.4, да се извърши от ГТНН на
ТП „К АТ“ в местността Гердеме, разположено
на границата на ПИ 55021.4.1, чрез кабел, раз
положен в земята. Оттам трасето продължава
на юг по полски път – 55021.4.515, и пресича
ПИ 55021.4.892 (територия за транспорт – път
II-56), ПИ 55021.4.509 (полски път) и влиза в
ПИ 55021.3.4 (за складова база). Дължината на
трасето на ел. кабела е 89,23 л.м, а площта на
сервитута е 179 кв. м.
Председател:
Хр. Петрова
5756

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 138
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парце
ларен план за трасета на захранващи водопро
вод с дължина 710 м от края на регулацията на
гр. Пазарджик и електропровод с дължина 35 м
от нов стълб на ВЛ 20 kV, преминаващи през
ПИ с идентификатори 55155.28.5 – паркинг, и
55155.28.6 – ведомствен път (асфалтов път) до ПИ
с идентификатор 55155.28.3, м. Вала по КККР на
землище Пазарджик, съгласно изчертаните със
зелено и червено трасета и сервитути и прило
жения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
5709
РЕШЕНИЕ № 139
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парце
ларен план за трасета на захранващи водопровод
с дължина 649 м и електропровод с дължина
612 м, преминаващи през ПИ с идентификато
ри 55155.9.176 – напоителен канал, 55155.9.180,
55155.9.183, 55155.9.188 и 55155.8.144 – полск и
пътища, до ПИ с идентификатор 55155.9.258,
м. Бахче пара по КККР на землище Пазарджик,
съгласно изчертаните със зелено и червено
трасета и сервитути и приложения регистър на
засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
5710
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 140
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцела
рен план за трасе на захранващ електропровод с
дължина общо 903 м от нов стълб на ВЕЛ 20 kV
„Бошуля“ до края на регулацията на с. Дра
гор при УПИ VII – производствена дейност в
кв. 30 по плана на с. Драгор, преминаващ през
ПИ № 001169 – републикански път, III-803, и
000059 – ведомствен път, и частично в регулация,
съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
5711

ОБЩИНА РАКОВСКИ
ЗАПОВЕД № 83
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2, чл. 22,
ал. 3, чл. 25, ал. 1, 2 и 3 ЗОС, предвид Решение
№ 249, взето с протокол № 19 от 31.01.2013 г.
относно приемане на Годишна програма за уп
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост, за 2013 г., и Решение № 312, взето с
протокол № 24 от 30.04.2013 г. относно актуали
зиране на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост,
за 2013 г., влязъл в сила ПУП, одобрен с Реше
ние № 88, взето с протокол № 7 от 6.07.2004 г. на
Общинския съвет – гр. Раковски, съгласно който
в кв. Парчевич, гр. Раковски, е предвидена улица
с о.т. 1 ÷ 10, предвид това, че част от поземлен
имот № 503.1, за който е образуван УПИ І (пър
ви) в кв. 3 по действащия регулационен план на
гр. Раковски, с площ на целия имот – 1399 кв. м,
отреден за жилищно застрояване, при граници
на имота: 503.9503, 503.2, 503.204, землищна
граница, с административен адрес гр. Раковски,
ул. Софроний Врачански 1а, която част с площ
371 кв. м съгласно действащия ПУП – ПРЗ, одо
брен с Решение № 88, взето с протокол № 7 от
6.07.2004 г. на Общинския съвет – гр. Раковски,
попада в уличната регулация между о.т. 1 ÷ 2 на
споменатата улица, при граници на отчуждаемата
част: от юг – улица 503.9503, от запад – землищна
граница; от север – ПИ 503.204; от изток – ПИ
503.204, предвид, че съгласно договор за добровол
на делба, вписан 19065 на 30.09.1997 г. под № 59,
том ХV, при Пловдивския районен съд, собственик
на поземлен имот 503.1 е Ангел Йосифов Генчев,
предвид пазарната оценка на отчуждавания имот,
изготвена съобразно разпоредбите на чл. 22 ЗОС от
независим оценител, с която се определя парично
обезщетение в размер 7049 лв., предвид обявление,
публикувано на 7.06.2013 г. във вестниците „Ма
рица“, „Труд“, „24 часа“, официалната интернет
страница на Община Раковски и поставено на
информационното табло в общината, и предвид
невъзможността за задоволяване на общинските
нужди по друг начин нареждам:

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

1. Отчуж давам част от поземлен имот с
№ 503.1 по плана на гр. Раковски с площ на
целия имот – 1399 кв. м, отреден за жилищно
застрояване, при граници на имота: 503.9503, 503.2,
503.204, землищна граница, която част с площ
371 кв. м съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с
Решение № 88, взето с протокол № 7 от 6.07.2004 г.
на Общинския съвет – гр. Раковски, попада в
трасето на предвидената улица, а за останалата
част от ПИ № 503.1 е отреден УПИ І, кв. 3, при
граници на частта: от юг – улица 503.9503, от за
пад – землищна граница; от север – ПИ 503.204,
от изток – ПИ 503.204. Имотът съгласно договор
за доброволна делба, вписан 19065 на 30.09.1997 г.
под № 59, том ХV, при Пловдивския районен съд,
е собственост на Ангел Йосифов Генчев.
2. Размерът на дължимото парично обезще
тение за описания недвижим имот е 7049 лв.,
което е определено съобразно разпоредбите на
чл. 22 ЗОС.
3. Обезщетението, определено в т. 2, се внася
в „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Раковски, на името на правоимащия.
4. Обезщетението на собственика се изплаща
след 30.08.2013 г. след влизане в сила на тази за
повед или съдебно решение и след представяне
на удостоверение от Службата по вписвания
та – Пловдив, към Агенцията по вписванията
за наличие или липса на вещни тежести, както
оригинали или заверени копия от служба по
вписванията на документи за собственост в ад
министрацията на Община Раковски или след
служебното снабдяване със същите.
5. Съгласно чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава ІІІ от ЗОС не се събират
данъци и такси.
Заповедта подлежи на обжалване пред Адми
нистративния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Кмет:
И. Антонов
5786

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ОА-219
от 10 юли 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, Решение
№ 131 от 10.01.2009 г. на Софийския окръжен съд,
влязло в законна сила на 20.02.2009 г., решение
по протокол от 9.07.2013 г. на комисия, назначена
със Заповед № ОА-212 от 1.07.2013 г. на област
ния управител на Софийска област, и искане с
вх. № 94.С-20 от 13.06.2013 г. от Станислав Йончев
Събчев одобрявам план на новообразуваните
имоти за имот 54.344, м. Витошица, с. Мала
Раковица, община Божурище.
Жалби срещу одобрения план могат да се по
дават от заинтересуваните лица чрез областния
управител на Софийска област пред Администра
тивния съд – София област, в 14-дневен срок от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
М. Кунина
5754
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103. – Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторан
ти за учебната 2013 – 2014 г. в съответствие с Решение № 288 на Министерския съвет от 10.05.2013 г.
В срок от 16.08. до 16.10.2013 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обу
чаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации или в ЦУ – БАН,
ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 979-52-60 и 986-17-34.
Приложение
Списък на докторските програми, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската акаде
мия на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2013 – 2014 г.
Шифър

Научна специалност

Ред.
Зад.
Обучаваща
форма форма организация

1

2

3

4

5

1.3.

Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по
математика и компютърни науки)

1

6

ИМИ

4.5.

Математика (Алгебра и теория на числата)

-

1

ИМИ

4.5.

Математика (Математически анализ)

1

-

ИМИ

4.5.

Математика (Теория на вероятностите и математическа ста
тистика)

-

1

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на ма
тематиката (Динамика на математически модели в условията
на неопределеност)

-

1

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката в информатиката)

1

-

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката в механиката)

1

-

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

1

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика (Подходи
и модели на софтуерни системи за управление в бизнес-орга
низации)

1

-

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика (Приложение
на информационните и комуникационни технологии)

1

-

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

-

2

НЛКВ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката в механиката на деформируемото твърдо тяло)

1

-

ИМеханика

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката в газови микротечения в МЕМС)

1

-

ИМеханика

5.6.

Материали и материалознание (Механика на деформируемото
твърдо тяло)

1

-

ИМеханика

5.6.

Материали и материалознание (Технология на композитните
материали)

1

-

ИМеханика

5.13.

Общо инженерство (Приложна механика)

1

-

ИМеханика

7.1.

Медицина (Биомеханика)

1

-

ИМеханика

5.2.

Технически науки (Приложение на принципите и методите на
кибернетиката в различни области)

2

-

ИСИР

5.1.

Машиннно инженерство (Роботи и манипулатори)

-

1

ИСИР

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

1

-

ИИКТ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

1

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление)

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в различни области
на науката)

1

ИИКТ
-

ИИКТ
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1

2

3

4

5

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи,
комплекси и мрежи)

1

4.1.

Физически науки (Ядрена физика)

2

-

ИЯИЯЕ

4.1.

Физически науки (Теоретична и математическа физика)

1

-

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Радиохимия)

1

-

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Електрохимия, вкл. химически източници
на тока)

2

-

ИЕЕС

4.2.

Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и био
химичната технология)

2

-

ИИХ

4.1.

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

1

-

ЦЛСЕНЕИ

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

1

-

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, моле
кулите и плазмата и физика на вълновите процеси)

1

-

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

-

ИЕ

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

2

1

ИЕ

4.1.

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

2

-

ИОМТ

5.6.

Материали и материалознание (Материалознание и технология
на машиностроителните материали)

1

-

ИМСТ с
ЦХА

5.6.

Материали и материалознание (Методи за контролиране и
изпитване на материали, изделия и апаратура)

1

-

ИМСТ с
ЦХА

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Механика на флуидите)

1

-

ИМСТ с
ЦХА

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

1

-

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

-

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

-

1

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Органична химия)

2

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните
и физиологичноактивните вещества)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

-

ИФХ

4.2.

Химически науки (Електрохимия)

1

-

ИФХ

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

-

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

-

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Химия на високомолекулните съединения)

2

-

ИПолимери

4.1.

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

1

-

ЦЛПФ-Пл

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

2

-

ИМолБ

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека)

-

1

ИНевробио
логия

7.1.

Медицина (Фармакология)

1

2

ИНевробио
логия

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

2

-

ИМБ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

-

ИМБ

4.3.

Биологически науки (Биофизика)

1

-

ИБФБМИ

ИИКТ

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека)

-

1

ИБФБМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИБФБМИ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

-

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека)

1

-

ИБИР
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6.3.

Животновъдство (Развъждане на селскостопански животни,
биология и биотехника на размножаването)

1

-

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Антропология)

1

-

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Генетика)

1

-

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Хидробиология)

1

-

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Ентомология)

1

-

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

2

1

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Зоология)

-

1

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Екология)

1

-

ИГората

6.1.

Растениевъдство (Почвознание)

1

-

ИГората

6.5.

Горско стопанство (Лесомелиорации, защита на горите и спе
циални ползвания)

1

-

ИГората

6.5.

Горско стопанство (Лесовъдство, вкл. Дендрология)

1

-

ИГората

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроиз
водство)

1

-

ИГората

4.3.

Биологически науки (Зоология)

-

1

НПНМ

4.3.

Биологически науки (Ентомология)

1

-

НПНМ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и при
ложна геодезия)

1

-

НИГГГ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Строителни конструкции)

1

-

НИГГГ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Механика на деформи
руемото твърдо тяло)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Физика на океана, атмосферата и околозем
ното пространство)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Физическа география и ланшафтознание)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Земен магнетизъм и гравиметрия)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Хидрология на сушата и водните ресурси)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Климатология)

1

-

НИГГГ

4.1.

Физически науки (Метеорология)

1

-

НИМХ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология,
хидравлика и водно стопанство)

-

1

НИМХ

4.4.

Науки за Земята (Океанология)

-

1

ИО-Вн

4.4.

Науки за Земята (Геология на океаните и моретата)

1

-

ИО-Вн

4.1.

Физически науки (Астрономия и небесна механика)

1

-

ИА-НАО

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

-

ИА-НАО

4.1.

Физически науки (Хелиофизика)

1

-

ИА-НАО

4.1.

Науки за земята (Физика на океана, атмосферата и околозем
ното пространство)

1

-

ИКИТ

4.4.

Науки за земята (Дистанционни изследвания на Земята и
планетите)

1

1

ИКИТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и
управление на полета на летателни апарати)

1

-

ИКИТ

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание)

1

-

ИБЕ

2.1.

Филология (Български език)

1

-

ИБЕ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Стара история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Средновековна обща история)

1

-

ИБалкЦТ

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

1

2

3

4

5

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика, палео
графия (вкл. Историография и източникознание)

1

-

ИБалкЦТ

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия)

1

-

ИБалкЦТ

2.1.

Филология (Нова и съвременна българска литература)

1

-

И-т за лите
ратура

2.1.

Филология (Литература на Българското възраждане)

1

-

И-т за лите
ратура

2.1.

Филология (Теория на литературата)

1

-

И-т за лите
ратура

2.1.

Филология (Фолклористика)

1

-

ИЕФЕМ

2.2.

История и археология (Етнография)

2

-

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуст
ва – нематериално културно наследство)

1

-

ИЕФЕМ

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално и
танцово изкуство)

1

-

ИЕФЕМ

2.2.

История и археология (История на България)

2

-

ИИстИ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

-

ИИстИ

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика, палео
графия (вкл. Историография и източникознание)

1

-

ИИстИ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Теория и история на
архитектурата)

1

1

ИИИЗК

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства)

1

-

ИИИЗК

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално
изкуство)

1

1

ИИИЗК

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и
телевизия)

1

1

ИИИЗК

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално
изкуство)

1

1

ИИИЗК

2.2.

История и археология (Археология)

1

-

НАИМ

2.2.

История и археология (Стара история, вкл. праистория)

2

-

НАИМ

3.8.

Икономика (Народно стопанство (вкл. регионална икономика
и история на народното стопанство)

1

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)

1

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

1

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление (индустрия)

-

1

ИИконИ

3.6.

Право (Административно право и Административен процес)

-

1

ИДП

2.2.

История и археология (История на България)

1

-

ИИНЧ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Обща психология)

1

-

ИИНЧ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

-

ИИНЧ

2.3.

Философия (Философия на културата, политиката, правото и
икономиката)

2

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Теория на познанието)

1

-

ИИОЗ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

2

-

ИИОЗ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Наукознание)

-

1

ИИОЗ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Антропология)

-

1

ИИОЗ
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12. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ обявява следните конкурси за приемане на редовни и
задочни докторанти обучение, финансирано от държавата, за учебната 2013/2014 г. в съответствие с
Решение № 288 от 10.05.2013 г. на МС и Решение № 9 от 3.07.2013 г. на Академичния съвет:
Шифър

Научни специалности

Обучение,
финансирано
от държавата
редовна

задочна

05.02.01

Политическа икономия

4

1

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси)
(Социално дело)
(Застраховане)
(Здравен мениджмънт)

8
1
1
1

2
1
2
1

05.02.06

Статистика и демография

3

2

05.02.07

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)

8
2
1

2
1
1

05.02.08

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

2

05.02.10

Световно стопанство и МИО

3

2

05.02.17

Планиране

3

2

05.02.18

Икономика и управление (по отрасли)
(Индустрията)
(Търговия)

2
2

3
3

05.02.20

Социално управление

4

2

05.02.26

Маркетинг

3

2

49

29

Всичко:
Кандидатите подават следните документи: 1. за
явление; 2. автобиография; 3. диплома за висше
образование (образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея)
или нотариално заверено копие; 4. документ,
удостоверяващ платена такса за участие в кан
дидатдокторантски конкурси. Срокът за подаване
на документи е 2 месеца от датата на обнарод
ването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „Докторантура и академично израстване“,
тел.: 0631/66-362.
5749
14. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за приемане на
редовни и задочни докторанти по държавна по
ръчка за учебната 2013 – 2014 г. в съответствие
с Решение № 288 от 10.05.2013 г. на Министер
ския съвет (приложение № 1) и за приемане на
редовни докторанти платена форма на обучение
(приложение № 2). От 1.09.2013 г. до 31.10.2013 г.
кандидатите подават следните документи до рек
тора на СУ „Св. Климент Охридски“: 1. заявление
по образец; 2. автобиография; 3. ксерокопие на
дипломата за завършена образователно-квали

фикационна степен „магистър“ и приложението
към нея. Завършилите при степенна структура
на обучение представят копия на дипломите
за завършени образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложе
нията към тях; 4. документ, удостоверяващ пла
тена такса за участие в кандидатдокторантски
конкурс (30 лв. за първи изпит по специалност
и 30 лв. по западен език) – плащането се из
вършва в касата на СУ „Св. Климент Охридски“
(ректорат – северно крило) или по банков път:
сметката на СУ „Св. К лимент Охридски“ е:
Българска народна банка – Централно управле
ние, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743
01, BIC CODE: BNBGBGSD; титуляр: СУ „Св.
Климент Охридски“, вносител: кандидат-док
торантът. Задължителната информация, която
трябва да съдържа банковият документ, е: трите
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултетът,
към който е обявена докторантурата, и канди
датдокторантската такса. Таксата се внася във
всеки клон на банка по избор. Всички документи
се представят приложени в папка. Документи
се приемат в 214 кабинет, ректорат – северно
крило, тел.: 846-21-85, 930-84-45.
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Приложение № 1

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в СУ „Св.
Климент Охридски“ за учебната 2013 – 2014 г., утвърдени с Решение № 288 от 10.05.2013 г. на
Министерския съвет
№

Шифър

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно, задочно,
бр.
бр.

1

2

3

4

5

Факултет по математика и информатика
1.

4.5.

Математика (Математическа логика)

1

2.

4.5.

Математика (Алгебра и теория на числата)

2

3.

4.5.

Математика (Математически анализ)

1

4.

4.5.

Математика (Изчислителна математика)

1

5.

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на мате
матиката)

1

6.

4.5.

Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

1

7.

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на матема
тиката в икономиката)

1

8.

4.5.

Математика (Изследване на операциите)

1

2

1

9.

4.5.

Математика (Частни диференциални уравнения)

1

10.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Бази от данни)

1

1

11.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Изкуствен
интелект)

1

1

12.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Вградени
системи)

1

13.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Разпределени
системи и Грид)

1

14.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии)

6

1

15.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни
архитектури)

1

1

16.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Електронен
бизнес и електронно управление)

1

1

17.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Компютърни
мрежи)

1

1

18.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Информационни
и комуникационни технологии)

2

19.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Откриване на
знания)

3

20.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Извличане на
информация)

1

21.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни
телекомуникационни технологии)

1

22.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Управление
на знания)

23.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по математи
ка и информатика – Приложение на информационните технологии)

Общо

1
1
31
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Физически факултет
24.

4.1.

Физически науки (Физика на атомите и молекулите)

1

25.

4.1.

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

3

26.

4.1.

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

1

27.

4.1.

Физически науки (Биофизика)

1

28.

4.1.

Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните
частици)

1

29.

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

2

30.

4.1.

Физически науки (Физика на плазмата и газовия разряд)

2

31.

4.1.

Физически науки (Ядрена физика)

1

32.

4.1.

Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори)

33.

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна
оптика и квантова електроникa)

2

34.

4.1.

Физически науки (Астрономия и астрофизика)

2

35.

4.1.

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

1

36.

5.2.

Технически науки (Теория на електронните вериги и електронна
схемотехника)

1

Общо

1

17

1

3

Факултет по химия и фармация
37.

4.2.

Химически науки (Аналитична химия)

2

38.

4.2.

Химически науки (Теоретична химия – квантова химия)

1

39.

4.2.

Химически науки (Физикохимия – макрокинетика)

1

40.

4.2.

Химически науки (Теоретична химия)

1

41.

4.2.

Химически науки (Органична химия)

5

42.

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

1

43.

4.2.

Химически науки (Неорганична химия – електрохимия)

1

44.

4.2.

Химически науки (Химия на високомолекулните съединения)

2

45.

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

2

46.

4.2.

Химически науки (Радиохимия)

1

47.

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

Общо

18

1

1

Биологически факултет
48.

4.3.

Биологически науки (Зоология – Зоология на безгръбначните
животни)

1

49.

4.3.

Биологически науки (Зоология – Зоология на гръбначните животни)

6

50.

4.3.

Биологически науки (Ентомология)

1

51.

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

2

52.

4.3.

Биологически науки (Генетика)

1

53.

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

2

54.

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология – Клетъчна поляриза
ция и мембрани)

1

55.

4.3.

Биологически науки (Биохимия)

2

56.

4.3.

Биологически науки (Физиология на растенията – Ин витро култи
виране на лечебни растения)

1

1
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57.

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите –
Поведенческа екология: бозайници)

1

58.

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите –
Фитоекология)

2

59.

5.11.

Биотехнология (Технология на биологичноактивните вещества)

1

Общо

5

21

1
1

Геолого-географски факултет
60.

4.4.

Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание)

2

61.

4.4.

Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание –
биогеография и география на почвите)

1

62.

4.4.

Науки за земята (Картография (вкл. Тематично географско карто
графиране – Географски информационни системи)

1

63.

4.4.

Науки за земята (Картография (вкл. Тематично географско картог
рафиране – Дистанционни изследвания)

1

64.

4.4.

Науки за земята (География на страните (Регионална и политическа
география – Културна география)

1

65.

4.4.

Науки за земята (География на страните – Регионална и политическа
география – Тематично странознание)

1

66.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Регионални
геоенергийни ресурси и стратегии)

1

67.

4.4.

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

1

68.

4.4.

Науки за земята (Минералогия и кристалография)

1

69.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Методо
логия и регионално развитие)

1

70.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Регионална
екологична политика на България)

1

71.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Регионални
проблеми на хранителната сигурност)

1

72.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Руралната
идентичност в САЩ и Европа)

1

73.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Агробиз
несът на област Монтана – постижения, проблеми, бъдеще)

1

74.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Градско
развитие и пространствено планиране)

1

75.

4.4.

76.

4.4.

Науки за земята (Климатология)

1

1

77.

4.4.

Науки за земята (Хидрология на сушата и водните ресурси)

1

1

78.

4.4.

Науки за земята (География на населението и селищата)

2

79.

4.4.

Науки за земята (Регионална геология)

2

80.

4.4.

Науки за земята (Геотектоника)

2

81.

4.4.

Науки за земята (Геология и проучване на полезни изкопаеми –
Въглищна геология)

1

82.

4.4.

Науки за земята (География на рекреацията и туризма)

1

Науки за земята (Геоморфология и палеогеография)

Общо

2

26

5
2

Стопански факултет
83.

3.8.

Икономика (Политическа икономия)

1

84.

3.8.

Икономика и управление по отрасли (Образование, наука, иновации)

1

С Т Р.
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1

2

85.

3.8.

Икономика и управление по отрасли (Туризъм)

1

86.

3.8.

Приложение на изчислителната техника в икономиката

2

1

87.

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

3

88.

3.7.

Администрация и управление (Социално управление)

3

Общо

4

9

5

6

Богословски факултет
89.

2.4.

Религия и теология (Свещено Писание на Стария Завет)

90.

2.4.

Религия и теология (Химнология)

91.

2.4.

Религия и теология (Свещено Писание на Новия Завет)

1

1

92.

2.4.

Религия и теология (Догматическо богословие)

1

1

93.

2.4.

Религия и теология (Инославни изповедания)

1

1

94.

2.4.

Религия и теология (Християнска философия)

2

95.

2.4.

Религия и теология (Обща история на Църквата)

1

96.

2.4.

Религия и теология (Християнска апологетика)

97.

2.4.

Религия и теология (История на БПЦ)

1

98.

2.4.

Религия и теология (Въведение в история на Църквата)

1

99.

2.4.

Религия и теология (История на СПЦ)

1

100.

2.4.

Религия и теология (Църковна археология)

101.

2.4.

Религия и теология (Християнско изкуство)

1

1

102.

2.4.

Религия и теология (Литургика)

1

1

103.

2.4.

Религия и теология (Църковно право)

1

1

104.

2.4.

Религия и теология (Катехетика)

1

1

105.

2.4.

Религия и теология (Омилетика)

1

1

15

14

Общо

1
1

1
1

1
2

Философски факултет
106.

2.3.

Философия (Логика)

1

107.

2.3.

Философия (Практическа логика)

1

108.

2.3.

Философия (Философия с преподаване на английски език)

3

1

109.

2.3.

Философия (Приложна логика)

1

1

110.

2.3.

Философия (Логика в континенталната традиция)

1

1

111.

2.3.

Философия (Етика)

1

112.

2.3.

Философия (Етика – Социални изследвания на пола)

1

113.

2.3.

Философия (Естетика)

1

114.

2.3.

Философия (Реторика в публичната комуникация)

1

115.

2.3.

Философия (Реторика във виртуалната среда)

1

116.

2.3.

Философия (Невербална комуникация в реториката)

1

117.

2.3.

Философия (Реторика на Изтока)

1

118.

2.3.

Философия (История на ораторското изкуство в България)

1

119.

2.3.

Философия (Парламентарна реторика)

1

120.

2.3.

Философия (Реторика в преговорния процес)

1

121.

2.3.

Философия (Философия на когнитивната наука)

1

122.

2.3.

Философия (Въведение във философия)

1

123.

2.3.

Философия (Социална философия)

1

1
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5

Философия (Екзистенциална диалектика)

1

1

125.

2.3.

Философия (Философия на културата)

1

126.

2.3.

Философия (Философия на образованието)

1

127.

2.3.

Философия (Философска антропология)

1

128.

2.3.

Философия (Антична философия)

1

129.

2.3.

Философия (Философия на Средновековието и Ренесанса)

1

130.

2.3.

Философия (Новото време – XIX век)

1

131.

2.3.

Философия (Руска философия)

1

132.

2.3.

Философия (Съвременна философия)

1

133.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. Мобилност, гражданство, идентичност: антропологи
чески перспективи)

1

134.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. Антропология на дигиталните комуникации)

1

135.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. История на средновековната българска култура)

1

136.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. Теория и история на национализмите)

1

137.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. Емикални подходи в теория на културата)

1

138.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на
културата. Културата на Средновековния Запад: Държава и Църква)

1

139.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

3

140.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология.
Икономическа социология)

1

141.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология.
Емпирично социологическо изследване)

1

142.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология.
Социологическа история на социологията)

1

143.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология.
Градски изследвания)

1

144.

3.2.

Психология (Експериментална психология)

2

145.

3.2.

Психология (Психологическо измерване)

1

1

146.

3.2.

Психология (Диференциална психология – обучение на английски
език)

1

1

147.

3.2.

Психология (Психология на здравето)

1

148.

3.2.

Психология (Трудова психология)

3

149.

3.2.

Психология (Възрастова и педагогическа психология – Педагоги
ческа психология)

1

150.

3.2.

Психология (Медицинска психология. Клинична психология)

2

151.

3.2.

Психология (Организационна психология)

3

152.

3.2.

Психология (Икономическа психология)

1

153.

3.2.

Психология (Социална психология)

2

154.

3.3.

Политически науки (Международни отношения)

2

1

2

155.

3.3.

Политически науки (Съвременна българска политика)

2

156.

3.3.

Политически науки (Сравнителна политология)

2

157.

3.3.

Политически науки (Публична администрация)

2

2

158.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – право на ЕС)

1

1
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159.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – Икономически изследвания
на ЕС)

1

1

160.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – Политологични изследвания
на ЕС)

1

161.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – Медийна политика и право
на ЕС)

1

162.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – Политологични изследвания
на ЕС – Европейска идентичност)

1

163.

3.3.

Политическ и нау к и (Eвропеистика – Социа лно-икономическ и
аспект и на разширяването на ЕС)

1

164.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – История на европейската ин
теграция)

1

165.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – Културни и творчески индустрии)

1

166.

3.5.

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

4

2

79

16

Общо
Исторически факултет
167.

2.2.

История и археология (История на България – История на средно
вековна България)

1

168.

2.2.

История и археология (История на България – История на Българ
ското възраждане)

1

169.

2.2.

История и археология (История на България – Нова българска
история (1878 – 1944)

1

170.

2.2.

История и археология (История на България – Съвременна българ
ска история)

1

171.

2.2.

Истори я и археологи я (Средновековна балканска – Култ у рноисторически и религиозно поклоннически маршрути на Балканите
с туристико-познавателна цел)

1

172.

2.2.

История и археология (Средновековна обща история – История на
Средиземноморието Х – ХІІІ век)

1

173.

2.2.

История и археология (Средновековна обща история – Късни миг
рации в Средновековна Европа VІІІ – Х век)

1

174.

2.2.

История и археология (Нова балканска история – Свещената Римска
империя на германската нация и Балканите XVI – XVII век)

1

175.

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история – Съвременна
история)

2

176.

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история – История
на Русия)

1

177.

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история – Нова история)

1

178.

2.2.

История и археология (Съвременна балканска история – Социална
история)

1

179.

2.2.

История и археология (Праистория – Неолит и Енеолит)

1

180.

2.2.

История и археология (Праистория – Бронзова епоха)

181.

2.2.

История и археология (Стара история – Стара история)

1

182.

2.2.

История и археология (Стара история – Тракология)

1

183.

2.2.

История и археология (Археология – Тракийска археология)

1

184.

2.2.

История и археология (Праистория)

1

185.

2.2.

История и археология (Класическа археология: Рим)

1

186.

2.2.

История и археология (Класическа археология: Гърция)

1

1
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1

2

187.

2.2.

История и археология (Историография)

188.

2.2.

История и археология (Документалистика)

189.

2.2.

История и археология (Архивистика)

1

190.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнология –
Балканска етнология)

2

191.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнология –
Етнология на социализма)

1

192.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнология –
Етнология на прехода)

1

193.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнология –
Етнопсихология на образователното взаимодействие)

2

194.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнология –
Етнология на града)

1

Общо

4
1

1
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Факултет по класически и нови филологии

195.

2.1.

Филология (Стара френска литература)

1

196.

2.1.

Филология (Нова френска литература)

1

197.

2.1.

Филология (Синтаксис на съвременния немски език)

1

198.

2.1.

Филология (Текстлингвистика – немски език)

1

199.

2.1.

Филология (Американска литература)

1

200.

2.1.

Филология (Прагматика – английски език)

1

201.

2.1.

Филология (Английска литература: Просвещение)

1

202.

2.1.

Филология (Английска литература: Романтизъм)

1

203.

2.1.

Филология (Стилистика – испански език)

1

204.

2.1.

Филология (Теория и практика на превода – испански език)

1

205.

2.1.

Филология (Испанска литература XVIII – XX век)

1

206.

2.1.

Филология (Турска литература)

1

207.

2.1.

Филология (Китайска лексикология и лексикография)

2

208.

2.1.

Филология (Индийска литература и култура)

1

209.

2.1.

Филология (Персийско литературознание)

2

210.

2.1.

Филология (Персийско езикознание)

1

211.

2.1.

Филология (Старогръцка литература)

Общо

5

1
19

Факултет по славянски филологии
212.

2.1.

Филология (Теория и история на литературата – Теория на лите
ратурата)

2

213.

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия,
Африка и Австралия – Западноевропейска литература)

2

214.

2.1.

Филология (Руска литература от втората половина на XVIII в. –
началото на XIX в.)

1

215.

2.1.

Филология (Руска литература на XIX в. – Руската литературна
класика във визуалното изкуство)

1

216.

2.1.

Филология (Руска литература от ХХ в. – Съветски период)

1

217.

2.1.

Филология (Съвременна руска литература – ХХI в.)

1

218.

2.1.

Филология (Български език – История на българския език)

1

219.

2.1.

Филология (Българска литература – Старобългарска литература)

1

1

3
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220.

2.1.

Филология (Български език – Старобългарски език)

1

221.

2.1.

Филология (Славянски езици – Словашки език)

1

222.

2.1.

Филология (Славянски езици – Сръбски и хърватски език)

1

223.

2.1.

Филология (Славянски езици – Словенски език)

1

224.

2.1.

Филология (Славянски езици – Украински език)

1

225.

2.1.

Филология (Славянски езици – Полски език)

1

226.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по българ
ски език)

1

227.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по литература)

228.

2.1.

Филология (Български език – История на българския книжовен език)

1

229.

2.1.

Филология (Български език – Фонетика и фонология)

1

230.

2.1.

Филология (Български език – Стилистика)

1

1

231.

2.1.

Филология (Български език – Социолингвистика)

1

232.

2.1.

Филология (Фолклористика – Културна антропология)

1

233.

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия,
Африка и Австралия – История на словашката литература)

1

234.

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия,
Африка и Австралия – История на сръбската, хърватската и сло
венската литература)

1

Общо

5

24
Факултет по журналистика и масова комуникация

235.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Бизнескомуникация)

1

236.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Връзки с обществеността)

2

237.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Вътрешна политика и медии)

1

238.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Графичен дизайн)

2

239.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Електронни медии)

2

240.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Емпирични изследвания в комуникацията)

1

241.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Изграждане на имидж)

1

242.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Икономическа журналистика)

1

243.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
История на българската журналистика)

1

244.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Книгата като медия)

1

245.

3.5.

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

1

246.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Кризисен пъблик рилейшънс)

1

247.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Култура и медии)

1

248.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Масово книгоиздаване)

1

1
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249.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Медиен език и стил)

1

250.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Медии и малцинства)

1

251.

3.5.

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

1

252.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Медийна музика)

1

253.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Международна журналистика)

1

254.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Международни комуникации в световните медии)

1

255.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Онлайн журналистика)

1

256.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Прескомуникация)

1

257.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Радиоформати)

1

258.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Редактиране)

1

259.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Семиотика на рекламата)

1

260.

3.5.

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

1

261.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Телевизия)

1

262.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика –
Убеждаваща комуникация)

2

Общо

5

32
Юридически факултет

263.

3.6.

Право (Административно право и административен процес)

2

2

264.

3.6.

Право (Финансово право)

2

1

265.

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

1

266.

3.6.

Право (Гражданско и семейно право – семейно и наследствено право)

1

267.

3.6.

Право (Гражданско и семейно право – търговско право)

1

268.

3.6.

Право (Граждански процес)

1

269.

3.6.

Право (Граждански процес – гражданско изпълнително производство)

1

270.

3.6.

Право (Обща теория на правото)

1

271.

3.6.

Право (История на държавата и правото)

1

272.

3.6.

Право (Наказателно процесуално право)

1

273.

3.6.

Право (Международно частно право)

1

274.

3.6.

Право (Международно публично право)

1

1

275.

3.6.

Право (Международни отношения)

1

1

276.

3.6.

Право (Право на ЕС)

2

2

277.

3.6.

Право (Конституционно право)

1

Общо

16

9
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278.

1.2.

Факултет по педагогика
Педагогика (Управление на социално-педагогическите институции)

1

279.

1.2.

Педагогика (Работа с деца в риск)

1

280.

1.2.

Педагогика (Интелектуално възпитание)

1

281.

1.2.

Педагогика (Интеркултурно възпитание)

1

282.

1.2.

Педагогика (Електронно обучение)

2

283.

1.2.

Педагогика (Оценяване на учениците)

1

284.

1.2.

Педагогика (Формиране на комуникативна компетентност в началния
етап на основната образователна степен – Български език)

2

285.

1.2.

Педагогика (Кариерно образование)

2

286.

1.2.

Педагогика (Педагогическо общуване)

1

Общо

10

5

2

Факултет по начална и предучилищна педагогика
287.

1.2.

Педагогика (Предучилищна педагогика)

2

288.

1.2.

Педагогика (Сравнително образование)

1

289.

1.2.

Педагогика (Дидактика)

1

290.

1.2.

Педагогика (Теория на възпитанието)

1

291.

1.2.

Педагогика (Образование по правата на детето)

1

292.

1.2.

Педагогика (Социална педагогика)

1

293.

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Педагогика за деца с интелек
туална недостатъчност)

1

294.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по инфор
мационни технологии в началното училище)

295.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по домашен
бит и техника в началното училище)

1

296.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по български
език и литература в началното училище)

1

297.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо
възпитание и спорт в началното училище)

1

298.

1.2.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по роден
край, околен свят, човекът и природата, човекът и обществото в
началните класове)

1

299.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобра
зително изкуство)

2

300.

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

2

1

Общо

16

2

Общо

362

73

1

Приложение № 2
Предложение за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз,
платена форма на обучение, за учебната 2013 – 2014 г.
№

Шифър

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно, задочно,
бр.
бр.
4
5

1

2

3

1.

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Логопедия)

1

2.

1.2.

Педагогика (Специална педагогика)

2

Факултет по начална и предучилищна педагогика
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1
3.

2
1.2.

3
Педагогика (Специална педагогика) с обучение на английски език

4
20

4.

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Логопедия) с обучение на
английски език

10

5.

1.2.

Педагогика (Начална училищна педагогика) с обучение на
английски език

10

6.

1.2.

Педагогика (Предучилищна педагогика) с обучение на англий
ски език

5

7.

3.6.

Право (Наказателно право) с обучение на английски език

5

Юридически факултет
Общо

1
49

5748
871. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление 7.4.
Обществено здраве и научна специалност Хигиена
(вкл. трудова, комунална, училищна, радиацион
на и др.) със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“ за Катедрата по трудова
медицина. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве,
ет. 5, тел./факс +359 2 9432 304 (деканат на ФОЗ).
5719
872. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 7. Здра
веопазване и спорт, професионално направление
7.4. Обществено здраве и научна специалност
Медицина на бедствените ситуации със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за
Катедрата по превантивна медицина. За справки
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море 8, У МБА Л „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс
+359 2 9432 304 (деканат на ФОЗ).
5720
873. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за
професор в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление 7.4.
Обществено здраве и научна специалност Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“ за Катедрата по медицинска
етика и право. За справки и подаване на докумен
ти: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве,
ет. 5, тел./факс +359 2 9432 304 (деканат на ФОЗ).
5721
8. – Шуменският университет „Епископ Кон
стантин Преславски“ обявява следните док
торантури за учебната 2013/2014 г. със срок за
подаване на документи 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“:
Докторантура

Форма Брой
на обу
чение
1
2
3
1. докторска програма Българ редов
1
ски език (Съвременен български
на

1

2

3

език – Морфология) от професио
нално направление 2.1. Филоло
гия, област на висше образование
2. Хуманитарни науки
2. докторска програма Българ редов
ски език (Съвременен български
на
език – Синтаксис) от професио
нално направление 2.1. Филоло
гия, област на висше образование
2. Хуманитарни науки

1

3. докторска програма Теория редов
и история на литературата от
на
професионално направление 2.1.
Филология, област на висше об
разование 2. Хуманитарни науки

1

4. докторска програма Българ редов
ска литература (Стара българска
на
литература) от професионално
направление 2.1. Филология, об
ласт на висше образование 2.
Хуманитарни науки

1

5. докторска програма Българска редов
литература (Българска литерату
на
ра от Освобождението до края
на Първата световна война) от
професионално направление 2.1.
Филология, област на висше об
разование 2. Хуманитарни науки

1

6. докторска програма Руска ли редов
тература (Руска литература ХХ
на
век) от професионално направ
ление 2.1. Филология, област на
висше образование 2. Хумани
тарни науки

1

7. докторска програма Славянски редов
езици (Съвременен руски език) от
на
професионално направление 2.1.
Филология, област на висше об
разование 2. Хуманитарни науки

2

8. докторска програма Тюркски редов
езици (Турски език) от професи
на
онално направление 2.1. Филоло
гия, област на висше образование
2. Хуманитарни науки

1

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

1
2
9. докторска програма Журналис редов
тика от професионално направле
на
ние 3.5. Обществени комуникации
и информационни науки, област
на висше образование 3. Соци
ални, стопански и правни науки

3
2

10. докторска програма Лите редов
ратура на народите на Европа,
на
Америка, Африка, Азия и Ав
стралия (Немска литература) от
професионално направление 2.1.
Филология, област на висше об
разование 2. Хуманитарни науки

2

11. докторска програма Теоло редов
гия (Инославни изповедания) от
на
професионално направление 2.4.
Религия и теология, област на
висше образование 2. Хумани
тарни науки

1

12. докторска програма Методика редов
на обучението по математика и
на
информатика (в детската градина)
от професионално направление
1.3. Педагогика на обучението
по…, област на висше образование
1. Педагогически науки

1

13. докторска програма Методика редов
на обучението по математика и ин
на
форматика (в началните класове)
от професионално направление
1.3. Педагогика на обучението
по…, област на висше образование
1. Педагогически науки

1

14. докторска програма Алгебра редов
и теория на числата от професио
на
нално направление 4.5. Математи
ка, област на висше образование
4. Природни науки, математика
и информатика

2

15. докторска програма Матема редов
тически анализ от професионално
на
направление 4.5. Математика,
област на висше образование 4.
Природни науки, математика и
информатика

1

16. докторска програма Инфор редов
матика от професионално на
на
правление 4.6. Информатика и
компютърни науки, област на
висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика

3

17. докторска програма Изчисли редов
телна математика от професио
на
нално направление 4.5. Математи
ка, област на висше образование
4. Природни науки, математика
и информатика

2

18. докторска програма Диферен редов
циални уравнения от професио
на
нално направление 4.5. Математи
ка, област на висше образование
4. Природни науки, математика
и информатика

1

ВЕСТНИК

БРОЙ 66
1

2

3

19. докторска програма Геометрия редов
и топология от професионално
на
направление 4.5. Математика,
област на висше образование 4.
Природни науки, математика и
информатика

2

20. докторска програма Теория на редов
възпитанието и дидактика (Соци
на
ална педагогика) от професионал
но направление 1.2. Педагогика,
област на висше образование 1.
Педагогически науки

2

21. докторска програма Специал редов
на педагогика от професионално
на
нап равление 1.2. Педагог ика,
област на висше образование 1.
Педагогически науки

2

22. докторска програма История редов
на педагогиката и българското
на
образование от професионално
нап равление 1.2. Педагог ика,
област на висше образование 1.
Педагогически науки

1

23. докторска програма Теория редов
на възпитанието и дидактика
на
(П У Н У П) о т п р о ф е сиона л но
нап равление 1.2. Педагог ика,
област на висше образование 1.
Педагогически науки

2

24. докторска програма Теория редов
на възпитанието и дидактика
на
(Образователен мениджмънт) от
професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше об
разование 1. Педагогически науки

1

25. докторска програма Управле редов
ние на образованието от профе
на
сионално направление 1.1. Теория
и управление на образованието,
област на висше образование 1.
Педагогически науки

2

26. докторска програма Методи редов
ка на обучението по музика от
на
професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по…,
област на висше образование 1.
Педагогически науки

1

27. докторска програма Астро редов
физика от професионално на
на
правление 4.1. Физически науки,
област на висше образование 4.
Природни науки, математика и
информатика

2

28. докторска програма Органич редов
на химия от професионално на
на
правление 4.2. Химически науки,
област на висше образование 4.
Природни науки, математика и
информатика

2
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29. докторска програма Комуни редов
кационни мрежи и системи от
на
професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна
техника, област на висше образо
вание 5. Технически науки

1

30. докторска програма Приложе задоч
на
ние на принципите и методите на
кибернетиката в различни области
на науката от професионално на
правление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, област на
висше образование 5. Технически
науки

1

31. докторска програма Радио редов
локация и радионавигация от
на
професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна
техника, област на висше образо
вание 5. Технически науки

1

32. докторска програма Автома редов
тизирани системи за обработка
на
на информация и управление,
професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна
техника, област на висше образо
вание 5. Технически науки

1

33. докторска програма Земе задоч
ус т р ойс т во (вк л. К а дас т ър и
на
оценка на недвижими имоти),
професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и гео
дезия, област на висше образова
ние 5. Технически науки.

1

34. докторска програма Обща, вис редов
ша и приложна геодезия, профе
на
сионално направление 5.7. Архи
тектура, строителство и геодезия,
област на висше образование 5.
Технически науки

1

Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус
1, кабинет 107. За информация: тел. централа:
054/830-495, в. 121; GSM: 0899-901-943.
5751
44. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен
руски език) – един със срок 2 месеца; доценти по:
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педаго
гика на обучението по ... (Ранно чуждоезиково
обучение) – един със срок 3 месеца; област на
висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по ... (Методика на обучението по
немски език) – един със срок 3 месеца; главен
асистент по област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
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и компютърни науки (Информатика) – един със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
115, корпус 1, кабинет 124. За информация: тел.
054/830-495, в. 121, GSM: 0899-901-943.
5474
250. – Институтът за изследване на населени
ето и човека при БАН – София, обявява конкурс
за професор по обща психология (Психология
на личността), професионално направление 3.2.
„Психология“, област на висше образование
3. „Социални, стопански и правни науки“, за
нуждите на секция „Психология на личността и
методология на психологичното измерване“ със
срок 3 месеца от оабнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/870-32-17.
5639
284. – Институтът за икономически изследва
ния при БАН – София, обявява конкурс за доцент
по професионално направление 3.8. Икономика
за специалност Икономика и управление (ин
дустрия) (стратегически съюзи) – един за секция
„Икономика на фирмата“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в института, София, ул. Аксаков 3.
5723
74. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурси за главни
асистенти по: 4.1. Физически науки (Електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя) – един за нуждите на лаборатория „Нис
котемпературна физика“; 4.1. Физически науки
(Структура, механични и термични свойства на
кондензираната материя) – един за нуждите на
лаборатория „Фотоелектрични и оптични явле
ния в широкозонни полупроводници“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на ин
ститута, София 1784, бул. Цариградско шосе 72,
тел. 877-34-92.
5722
19. – Столичната общинска агенция за прива
тизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през юни 2013 г. са продадени следните обекти:
1. магазин № 3, София, ж.к. Левски – зона В,
бл. 10, вх. Г, общински нежилищен имот, стопа
нисван от район „Подуяне“, продаден на Христо
Георгиев Цанов за 74 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 2. помещение – сладкарница, Со
фия, ж.к. Хаджи Димитър, до бл. 33 и бл. 34,
бул. Владимир Вазов 112, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, продадено
на „Лубо“ – ЕООД, представлявано от Любомир
Димитров Етугов, за 154 000 лв., изплатени изцяло
от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 3. магазин № 2, София, ж.к. Люлин,
бл. 370, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, продаден на „Ивес Фемели
98“ – ЕООД, представлявано от Илиана Иванова
Пешева, за 67 000 лв., изплатени изцяло от купу
вача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3
ЗДДС); 4. магазин № 6, София, ж.к. Овча купел 1,
бл. 409, вх. В, ет. 1, общински нежилищен имот,
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стопанисван от район „Овча купел“, продаден
на Веселина Атанасова Петрова за 40 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача; сделката е осво
бодена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); договорът
е сключен през май 2013 г.
5698
29. – Община Рудозем на основание чл. 30 ЗПСК
обявява извършените продажби за май 2013 г.:
обособена част: „Цех за производство на обувки“
в ПИ с идентификатор 63207.504.61, съставляващ
УПИ V – Цех за производство на обувки, кв. 12 по
плана на гр. Рудозем, продаден по реда на чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК на „Финта“ – АД, за 264 960 лв.,
със срок на плащане не по-късно от 45 дни след
подписване на договора.
5850
423. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване на кв. 67 и 67а, м. Раз
садника – Коньовица в граници: бул. Александър
Стамболийски, ул. Алеко Туранджа, ул. Хъшове,
ул. Христо Благоев. Проектът е изложен в район
„Красна поляна“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Красна поляна“.
5706
240. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ съобща
ва, че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на нов кв.
5а, създаване на улица от о.т. 70 до о.т. 75 (между
кв. 5 и кв. 5а) и изменение на плана за регулация
на УПИ ХХІV-113 от кв. 5, в.з. Манилов дол. Про
ектът е изложен в район „Люлин“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общината чрез район „Люлин“.
5707
45. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – пар
целарен план за уличен водопровод за водоснабдя
ване на жилищни сгради в ПИ с КИ № 49309.2.271,
местност Лаково, по кадастралната карта на с.
Мулдава. Проектът е изложен в Информацион
ния център на Община Асеновград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Асеновград.
5716
3. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Въздушен
ел. провод 20 kV от ВЕЛ „Хидрострой“ до ПИ
032037, землище с. Езерово, община Белослав,
и МТТ 50 kVA 20/0,4 kV в имота“, с възложител
„Косметикпак“ – ЕООД, с адрес Варна, ул. Граф
Игнатиев 23, ап. 3. Проектът е изложен в общин
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ската администрация, Белослав, дирекция „ОСАБ“,
ет. 2, стая № 204, и може да бъде разгледан всеки
работен ден от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – парцеларен план
за обект: „Въздушен ел. провод 20 kV от ВЕЛ
„Хидрострой“ до ПИ 032037, землище с. Езерово,
община Белослав, и МТТ 50 kVA 20/0,4 kV в имо
та“, с възложител „Косметикпак“ – ЕООД, с адрес
Варна, ул. Граф Игнатиев 23, ап. 3, в Центъра за
информация и общински услуги при общинската
администрация, Белослав.
5847
61. – Областният управител – Благоевград,
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 и 4 ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и
е издадено Разрешение за строеж № РС-032 от
9.07.2013 г. за строителството на обект: „Наземно
цифрово радиоразпръскване с национален об
хват/DVB-T/BLA 7035, РРТС „Пъстрец“ в имот
№ 001111, м. Алаборун в землището на с. Горна
Брезница, община Кресна, област Благоевград,
и имот № 000628, м. Жлебо в землището на с.
Сушица, община Симитли, област Благоевград.
Възложител: „НУРТС Диджитъл“ – АД, София,
ул. Пейо Яворов 2. Местоположението на обекта
е на територията на община Симитли и община
Кресна, област Благоевград. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК
разрешението за строеж подлежи на обжалване
от заинтересуваните лица пред Административния
съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнарод
ването му в „Държавен вестник“ чрез Областна
администрация – Благоевград.
5666
73. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
ПУП – план за улична регулация за обслужващи
улици с о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5 – о.т.
6 – о.т. 7 – о.т. 8 и о.т. 3 – о.т. 9 за обслужване на
имоти в масиви 24 и 37 в местност Дванадесетте
(бивша местност Оникилика) в землището на гр.
Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ТД
„Изгрев“ – Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5757
74. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
ПУП – план за улична регулация за обслужващи
улици с о.т. 22 – о.т. 58 – о.т. 59 и о.т. 58 – о.т. 60
за обслужване на имоти в местност Край село в
землището на с. Твърдица, община Бургас. Проектът
е изложен за разглеждане в ТД „Зора“ – Бургас. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването на обявле
нието в „Държавен вестник“.
5758
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3. – Областният управител на област с адми
нистративен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издал разрешение за
строеж № 72 от 9.07.2013 г. за обект: „Подземна
тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне
на оптичен кабел на територията на област Варна
на „Булсатком“ – АД, София, от разклонителна
оптична муфа в района на с. Ветрино до техно
логично табло в кв. Повеляново, с отклонение
технологично табло до бл. 8 на кв. Девня 2 – гр.
Девня“, разположен на територията на община
Ветрино, община Суворово и община Девня, об
ласт Варна. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване чрез областния управител на област с
административен център Варна пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“.
5789
11. – Община Велинград съобщава, че на осно
вание чл. 128, ал. 1 ЗУТ е изработен ПУП проект
относно „допълване, поправка и оцифряване“ на част
от кадастралния план на Велинград – кадастрален
район 504, част от кв. Каменица. Плановете се
намират в стая № 2 (отдел „КРЗП“) на Община
Велинград. Заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по плановете в едномесечен
срок от обнародване на обявлението пред кмета на
общината на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5808
201. – Община гр. Вършец, област Монтана, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и Решение № 287 на
Общинския съвет – гр. Вършец, взето на заседани
ето му на 31.05.2013 г., протокол № 29, съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Външно кабелно ел. захранване – 20 kV
и БКТП – 20/0,4 kV за къща за гости „Панорама“ в
ПИ № 12961.426.136, м. Милкина ливада – гр. Вър
шец“, с трасе, преминаващо през ПИ (поземлен
имот) с идентификатори: 12961.423.303 – ул. Ва
сил Априлов, 12961.423.293 – ул. Червени камък,
12961.423.258 – ул. Трети март, 12961.423.271 – ул.
Хисаря, и 12961.421.26 – земеделски път в м. Мил
кина ливада, до ПИ 12961.426.136 в местността,
землище Вършец. Подробният устройствен план
е изложен в стая № 306 в сградата на общинската
администрация, отдел „Устройство на територията“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен вест
ник“ заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – парцеларен план,
до общинската администрация – Вършец.
5848
202. – Община гр. Вършец, област Монтана, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и Решение № 301 на
Общинския съвет – гр. Вършец, взето на заседани
ето му на 28.06.2013 г., протокол № 31, съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Водопроводно отклонение на къща
за гости „Панорама“ в ПИ № 12961.426.136, м.
Милкина ливада – гр. Вършец“, с трасе, премина
ващо през ПИ (поземлен имот) с идентификатор
12961.421.26 – земеделски път в м. Милкина ли
вада, до ПИ 12961.426.136 в местността, землище
Вършец, който е изложен в стая № 306 в сградата
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на общинската администрация – Вършец. На ос
нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вест
ник“ заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – парцеларен план,
до общинската администрация – Вършец.
5849
33. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е одобрен проект
за ПУП – парцеларен план за електропровод за
захранване на обект: „Магазин и офиси“, местност
Мантара от землището на с. Борово, ЕКАТТЕ 05606,
община Гоце Делчев. Трасето на електропровода
преминава през имоти с № 17142; 17175; 18021;
18022 и 37001 от землището на с. Борово, община
Гоце Делчев, област Благоевград. Проектната доку
ментация се намира в общинската администрация,
гр. Гоце Делчев, стая 101. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра
ция – гр. Гоце Делчев.
5788
6. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подро
бен устройствен план – парцеларен план за обект
АМ „Марица“ – Оризово – Капитан Андреево,
участък „Оризово – Харманли“ от км 5+000 до
км 71+011,31, подобект „Селскостопански пътища
и напоителни полета“ за землищата на с. Ябъл
ково със засегнати земеделски имоти с № 000145,
000147, 000809, 37012, 37014, 37015, 38051, 38053; с.
Воден със засегнати земеделски имоти с № 000460,
12001, 12009, 12010, 12011, 12012, 12014, 12015, 12016,
12025, 12026, 29037, 29038, 29039, 29045, 462, 35016,
35023, 35024, 35025, 35046, 35068, 35069, 35094,
71004; с. Крепост със засегнати земеделски имоти
с № 000786, 000787, 000788, 000789, 000807, 000652,
112009, 112011, 112017, 112018, 113013, 113014, 113015,
113032, 113037, 000309, 000310, 000660, 001042, 65035;
с. Крепост със засегнати имоти – горски фонд, с
№ 000396, 000913, 000915, 000916, 000917, 000918,
000951, 0000996. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с проекта, който е на разположение в
стая № 77 в сградата на Община Димитровград,
и да направят писмени възражения и искания по
проекта до общинската администрация.
5649
54. – Община Мездра, област Враца, на осно
вание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за промяна предназначе
нието на земеделска земя за разширение на плувен
комплекс „Оазис“ в обхват ПИ № 015031, № 015036
и № 015037, местност Колов рат в землището
на с. Зверино, община Мездра. Проектите са на
разположение в сградата на Община Мездра, стая
106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесе
чен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5595
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7. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
обект: „Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Маказа“ – от
км 343+200 до км 367+427 и Пътна връзка „Фо
тиново“ от км 0+000 до км 2+368 – реконструкция
на водопроводи“. Проектът засяга землищата на с.
Балабаново, с. Седлари, с. Загорско и с. Птичар на
територията на община Момчилград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обна
родването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУ“
на Община Момчилград и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5718
4. – Община гр. Мъглиж, област Стара Заго
ра, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
ел. кабел и трасе на водопровод за захранване
на поземлен имот 87212.800.87 по плана на но
вообразуваните имоти на местност Киризлика в
землището на с. Ягода, община Мъглиж, област
Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
5759
53. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод,
започващ от съществуващ уличен водопровод в
края на регулацията на с. Гелеменово, с дължина
около 900 м до ПИ № 056008, м. Далъка, по КВС на
землище Сарая, преминаващ през ПИ № 000355 и
000373 – полски пътища, и 001272 – автомагистрала
„Тракия“, по КВС на землище Гелеменово и през ПИ
№ 056052 и 119072 – полски пътища, 056052 – на
поителен канал, 056050 – за друг поземлен имот за
движение и транспорт, и 000010 – автомагистрала
„Тракия“, по КВС на землище Сарая, съгласно из
чертаните със зелено трасе и сервитути и регистъра
на засегнатите собственици. 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.
5579
54. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ во
допровод с обща дължина 1132 м от указано място
на присъединяване от „ВиК“ – ЕООД, Пазарджик, в
ликвидация, до ПИ № 047057, м. Черни могили, по
КВС на землище Звъничево, преминаващо през ПИ
№ 000439 – полски път, 000434 – ведомствен път,
и 000178 – републикански път I-8, съгласно изчер
таните с виолетово трасе и сервитути и регистъра
на засегнатите собственици. 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.
5580
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55. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ
електропровод с дължина общо 888 м от същест
вуващ трафопост в ПИ № 55155.10.371 до края
на регулацията на гр. Пазарджик, преминаваща
през улици от ПУП – ПУР за м. Татарекин, с
оглед поетапно захранване на потребителите от
урбанизираната територия на същата местност
съгласно изчертаните с виолетово трасе и сер
витути и регистъра на засегнатите собственици.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
5581
57. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на електро
провод от нов ЖР стълб на ВЛ 20 kV с дължина
626 м до ПИ № 111009, м. Каратопрак, по КВС
на землище Главиница, преминаващ през ПИ
№ 000222 и 000361 – полски пътища, 000230 – път
IV клас, 000231 – републикански път II-37 Пазар
джик – Пещера, 000429 и 000486 – канали, и ПИ
№ 000520 – пасище, мера, съгласно изчертаните с
червено трасе и сервитути и регистъра на засегна
тите собственици. 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.
5582
58. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасета на напорен
тръбопровод с дължина 3067 м от долен изравнител
на ВЕЦ „Алеко“ – ПИ 000570 по КВС на землище
Алеко Константиново до ПИ № 111009, м. Карато
прак, по КВС на землище Главиница, преминаващ
през ПИ № 000415 и 000443 – напоителни канали,
000458 – храсти, и 000531, 000530 и 000524 – времен
но неизползвана нива, по КВС на землище Алеко
Константиново и ПИ № 000520 – пасище, мера,
000412 – отводнителен канал, 000486 – напоителен
канал, и 000361 – полски път, по КВС на землище
Главиница, съгласно изчертаните с виолетово трасе
и сервитути и регистъра на засегнатите собственици.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
5583
59. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасета на електропровод
от нов ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV „Зеленчукови гра
дини“ с дължина 3688 м и водопровод, започващ от
съществуващ водопровод с дължина 3717 м, до ПИ
№ 109112, м. Турничовица, по КВС на землище Мало
Конаре, преминаващи през ПИ № 0011287, 001273,
001272, 001006, 112071, 110092 и 000841 – полски пъ
тища, 001294 – дере, 001281, 001008 и 000993 – канали
и водни площи, 112074, 119072 и 002528 – изоставена
орна земя, и 002238 – автомагистрала „Тракия“, по
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КВС на землище Мало Конаре, съгласно изчертаните
с червено и зелено трасета и сервитути и регистъра
на засегнатите собственици. 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.
5584
5. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за из
менение на ПУП – ПРЗ, обхващащ част от Зона с
потенциал за икономическо развитие (Ик1), опре
делена от ИПГВР – Пазарджик, както следва: на
север – ул. Атанас Бабата (от бул. Царица Йоанна
до ул. Доктор Никола Ламбрев), ул. Доктор Ни
кола Ламбрев (от ул. Атанас Бабата до ул. Мильо
войвода), от кръстовището на ул. Доктор Никола
Ламбрев до моста на ул. Искра, от моста на ул.
Искра по протежението на река Марица до юго
източния ъгъл на кв. 7, от югоизточния ъгъл на
кв. 7 до кръстовището на ул. Заводска и ул. Сини
тевска, на юг – ул. Заводска (от кръстовището на
последната с ул. Синитевска, по протежението на
напоителен канал до пресичането му с жп линия
София – Пловдив), по протежението на жп линия
София – Пловдив в северозападна посока до строи
телната граница на гр. Пазарджик, по протежението
на строителната граница на гр. Пазарджик до жп
линия София – Пловдив, по протежението на жп
линия София – Пловдив в югоизточна посока до
Пещерско шосе, по Пещерско шосе от надлез на
жп линия София – Пловдив до кръстовище с бул.
Царица Йоанна; на запад – бул. Царица Йоанна
(от Пещерско шосе до ул. Атанас Бабата), съгласно
означенията на приложения проект, който е изложен
в центъра за информация и услуги на гражданите
в общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заин
тересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
5712
6. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изме
нение на ПУП – ПРЗ за част от зоната за публични
функции с висока обществена значимост (П1), оп
ределена от ИПГВР – Пазарджик, както следва: на
север – ул. Любен Боянов (от западната строителна
граница на гр. Пазарджик до кръстовището с бул.
България), бул. България (от кръстовището с ул.
Любен Боянов до кръстовището с ул. Виделина),
ул. Виделина (от кръстовището с бул. България
до кръстовището с ул. Димитър Петков); на из
ток – ул. Димитър Петков (от кръстовището с ул.
Виделина до река Марица), по протежение на река
Марица и бул. Стефан Стамболов (от ул. Димитър
Петков до мост Марица), източно от мост Марица
до южния бряг на река Марица, по протежение
на река Марица в югоизточна посока до края на
Зона на здравето; от южна страна обхваща Зона на
здравето до кръстовище на ул. Мильо войвода и ул.
Д-р Никола Ламбрев, по ул. Д-р Никола Ламбрев
(от ул. Мильо войвода до ул. Атанас Бабата), по
ул. Атанас Бабата (от ул. Д-р Никола Ламбрев до
бул. Царица Йоанна), по бул. Царица Йоанна в
южна посока (от ул. Атанас Бабата до ул. Драва),
по ул. Драва в западна посока (от бул. Царица
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Йоанна до западна строителна граница на гр. Па
зарджик); на запад – западна строителна граница
на гр. Пазарджик (от ул. Драва до южен бряг на
река Марица), по брега на река Марица в източна
посока до мост Марица (последният се включва в
обхвата на ПУП), в северна посока, западно от мост
Марица до северен бряг на реката, по северния бряг
на реката в западна посока до западна строителна
граница на гр. Пазарджик, по западна строителна
граница на гр. Пазарджик от брега на река Марица
до ул. Любен Боянов. Описаната територия включва
част от кв. 2а, кв. 84, кв. 394, кв. 394а, кв. 398, кв.
480, кв. 481, кв. 481а, кв. 481б, кв. 482, кв. 483, кв.
483а, кв. 484, кв. 485, кв. 486, кв. 486а, кв. 496, кв.
501, кв. 502, кв. 503, кв. 504, кв. 505, кв. 508 и кв.
508а от плана на гр. Пазарджик, а именно – част
от територията на бившата казарма на града с об
щинска публична собственост, съгласно означенията
на приложения проект, който е изложен в центъра
за информация и услуги на гражданите в общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5713
4. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изме
нение на ПУП – ПРЗ за част от зоната със социален
характер (С1), определена от ИПГВР – Пазарджик,
както следва: на север – бул. Княгиня Мария-Луиза
(от ул. Димитър Петков до ул. Пловдивска), ул.
Пловдивска (от бул. Княгиня Мария-Луиза до ул.
Димчо Дебелянов); на изток – ул. Димчо Дебелянов
(от ул. Пловдивска до бул. Стефан Стамболов);
на юг – бул. Стефан Стамболов (от ул. Димчо
Дебелянов до ул. Димитър Петков); на запад – ул.
Димитър Петков (от бул. Стефан Стамболов до
бул. Княгиня Мария-Луиза). В обхвата на зоната за
ПУП са включени следните квартали от плана на
гр. Пазарджик: кв. 399, кв. 399а, кв. 402, кв. 402а,
кв. 403, кв. 405, кв. 405а, кв. 405б, кв. 405в, кв. 405г,
кв. 406, кв. 406а, кв. 406б, кв. 409, кв. 410, кв. 412,
кв. 414, кв. 415 и кв. 415а, съгласно означенията на
приложения проект, който е изложен в центъра за
информация и услуги на гражданите в общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5714
1. – Община „Марица“, област Пловдив, на ос
нование чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересу
ваните, че на основание чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за обект: „Реконструкция на селскостопански
път с. Маноле, община „Марица“, обхващащ ПИ
47086.34.95 и 47086.35.101“. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация, стая 408,
и може да се разгледа от заинтересуваните лица,
които в едномесечен срок от датата на обнарод
ването в „Държавен вестник“ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация „Марица“,
област Пловдив.
5717
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32. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Изграждане
на гравитачна БФК до КПС с напорна БФК“ в
землище на гр. Ахелой с трасе, преминаващо през
следните поземлени имоти: 00833.6.394 (полски
път), 00833.5.178 (пасище), 00833.5.404 (полски
път), 00833.6.393 (полски път), 00833.502.95 (ули
ца), 00833.6.395 (пасище), 00833.502.161 (пасище) и
00833.502.160 (водост. съоръжение), който е изло
жен в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5596
33. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Водоснабдя
ване на вилни сгради“ в УПИ I-116 в кв. 20 в м.
Показателя в землище на гр. Каблешково, с трасе,
преминаващо през поземлен имот 35033.20.116
(полски път), който е изложен в сградата на Об
щина Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да напра
вят писмени възражения на проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5597
34. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Електроснаб
дяване на вилни сгради“ в УПИ I-116 в кв. 20
в м. Показателя в землище на гр. Каблешково,
с трасе на кабела, преминаващо през поземлен
имот 57491.0.754 (полски път), който е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5598
35. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV
за захранване на комплекс от жилищни сгради
„Виктория Роялс Гардънс“ в ПИ 57491.18.601 в м.
Кошарите в землище на гр. Поморие“, с трасе на
кабела, преминаващо през следните поземлени
имоти: 57491.18.601 (собственост на Марийка Ст.
Койчева и „Проект 7“ – ООД), 57491.18.603 (соб
ственост на „БГ Ленд Инвест“ – ООД), 57491.18.627
(собственост на „Проект 7“ – ООД), 57491.18.635
(собственост на „Борд 7“ – ООД, и „Вам ди
зайн“ – ЕООД), 57491.18.676 (селскостопански,
горски, ведомствен път), 57491.18.681 (селскосто
пански, горски, ведомствен път) и 57491.18.684
(селскостопански, горски, ведомствен път), който е
изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна
5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5842
36. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел 0,4 kV
за захранване на комплекс от жилищни сгради
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„Виктория Роялс Гардънс“ в ПИ 57491.18.601 в м.
Кошарите в землище на гр. Поморие“, с трасе на
кабела, преминаващо през следните поземлени
имоти: 57491.18.601 (собственост на Марийка Ст.
Койчева и „Проект 7“ – ООД), 57491.18.603 (соб
ственост на „БГ Ленд Инвест“ – ООД), 57491.18.627
(собственост на „Проект 7“ – ООД), 57491.18.635
(собственост на „Борд 7“ – ООД, и „Вам ди
зайн“ – ЕООД), 57491.18.676 (селскостопански,
горски, ведомствен път), 57491.18.681 (селскосто
пански, горски, ведомствен път) и 57491.18.684
(селскостопански, горски, ведомствен път), който е
изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна
5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5843
68. – Община Приморско, Дирекция „УТ“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинте
ресованите, че e изработен проект за ПУП (пар
цаларен план) за канализация за участъка извън
урбанизираната територия на гр. Приморско, като
трасето ще засяга поземлени имоти с идентифика
тори № 58356.65.91 и № 58356.65.65 по КК на гр.
Приморско. Проектът се съхранява в Дирекция
„УТ“ и може да бъде предоставен за разглеждане
от заинтересованите по всяко време от работния
ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесе
чен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
5648
15. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че
е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
външно ел. захранване на обект: „Бензиностанция,
газостанция и метанстанция, заведения за хранене,
покрит пазар, мотел, паркинги и озеленяване“ в
ПИ № 110022 в землището на с. Коларово, община
Раднево, област Стара Загора. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
5685
15а. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че
е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
трасе на външен ел. провод за имот с идентифика
тор 61460.75.49, местност Новите лозя по одобрена
кадастрална карта на гр. Раднево, община Радне
во, област Стара Загора. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
5686
27. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – ниско напрежение и
водопровод от урбанизираната територия на с.
Чокоба, община Сливен, до ПИ 036130, местност
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Остър камък, землище с. Чокоба, община Сливен,
отреден „За бензиностанция и газостанция“. Трасе
тата преминават през имоти 000130, 000140, 000713,
036103, 036112, 036126 и 103023 – частна и общинска
собственост, в същото землище. Проектът е изло
жен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
5879
6. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план на елемент на техническа
та инфраструктура извън границите на населените
места за обект: „Второстепенна улица с о.т. 4-56-7-8-9-10-11-12-13-14-15 в м. Памуците, землище
с. Росен“, засягаща поземлени имоти № 134.40,
134.4, 134.34, 134.1, 10.244, 10.245, 10.254, 10.267,
10.266, 10.259, 134.39 и 134.37 – всички земедел
ска територия, частна собственост, и 246, 184 и
235 – земеделска територия с начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“ – общинска частна собственост, м. Памуците
по КВС на землище с. Росен. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация. На ос
нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересова
ните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Созопол.
5667
4. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план на елемент на техническа
та инфраструктура извън границите на населените
места, землище гр. Черноморец, област Бургас, за
обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на
поземлен имот № 81178.32.433 с трасе и сервитут в
обхват на част от поземлени имоти: № 81178.32.433,
№ 81178.32.434 в м. Кайряка, землище гр. Черно
морец, община Созопол“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
пред общинската администрация.
5668
19. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за изменение на регула
ционния план – план за улична регулация (ПУР)
за УПИ (урегулиран поземлен имот) VII-3054
в кв. 189 по плана на гр. Чирпан в участъка с
о.т. 736-788-734. Проектът предвижда промяна
на улична регулация на УПИ VII-3054, като
уличнорегулационната линия в участъка с о.т.
736-788-734 да съвпадне със съществуващата ка
дастрална граница на имот с пл.н. 3054 в кв. 189
по плана на гр. Чирпан. Проектът може да бъде
разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата на Община
Чирпан. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до Община Чирпан в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
5760
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20. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) за обект: АМ „Ма
рица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Ори
зово – Харманли“ от км 5+000 до км 71+011.31,
подобект: „Селскостопански пътища и напоителни
полета“, за землищата на гр. Чирпан и с. Зетьово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вест
ник“ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения и искания по проектите до общинската
администрация. Проектите са изложени в сградата
на Община Чирпан, ет. 1, стая № 4.
5809
55. – Община с. Аврен, област Варна, на ос
нование чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтере
суваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграж
дане на обект: „Подземно кабелно ел. захранване
до имоти № 017024, 087004, 087003, УПИ № 087002,
кв. 87, и УПИ № IV-087018, 011033, 011031, 011036,
011034, 011035, 011028, 011029, 011030, кв. 11, в
землището на с. Бенковски“, с обща дължина на
трасето 986,8 м. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация – с. Аврен, и всички
заинтересувани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ същите
могат да направят писмени възражения, предложе
ния и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аврен.
5790
1. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ чрез оперативно
звено по устройство на територията обявява на
заинтересованите собственици, че е допуснат за
разглеждане от Общинския експертен съвет проект
на ПУП – ПП (парцеларен план) за външно ел.
захранване за „Складова база за селскостопанска
продукция, техника и инвентар“ в УПИ V-2005, кв.
138 по плана на с. Щръклево, община Иваново,
област Русе. Проектът се намира в Оперативно
звено по устройство на територията в община
Иваново, ет. 1, стая № 6. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да напра
вят обжалвания по проекта в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
5857

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Aдмини
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от Хамди Керим Омер от с.
Куклен, община Пловдив, ул. Пейо Яворов 15,
с която са оспорени разпоредбите на чл. 21,
ал. 1, т. 7 и 8 от Наредба № 34 от 6.12.1999 г.
за таксиметров превоз на пътници, приета от
министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 109
от 1999 г., в сила от 14.12.1999 г.; изм. и доп.,
бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 30 от 2002 г., в сила
от 22.03.2002 г.; изм., бр. 107 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 29 от 2004 г., в сила от 9.04.2004 г.; изм.,
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бр. 111 от 2004 г., бр. 23 от 2005 г.; изм. с Реше
ние № 6388 от 6.07.2005 г. на ВАС на РБ – бр. 58
от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.; изм., бр. 46 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 103 от
2007 г., бр. 73 от 2011 г.; изм., бр. 13 от 2012 г.;
доп., бр. 69 от 2012 г., в сила от 12.12.2012 г.), по
което е образувано адм. д. № 7954/2013 г. по описа
на Върховния административен съд.
5838
Административният съд – Благоевград, обявя
ва, че по жалба на Реджеп Юсеинов Гаров и Авизе
Османова Гарова, двамата от с. Плетена, против
Заповед № 149 от 1.04.2013 г. на кмета на община
Сатовча, с която на основание § 8, ал. 4 ПРЗУТ е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – ПР
(план за регулация) за имот пл. № 255, УПИ ІІІ,
кв. 9 по плана на с. Плетена, община Сатовча,
е образувано адм. дело № 532/2013 г. по описа
на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 19.09.2013 г. от 10,30 ч. За
интересуваните 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,
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, седалище
то и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заин
тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявле
нието е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
5837
Административният съд – Благоевград, обя
вява, че по жалба на Димитрина Димитрова
Калайджийска от Благоевград, ул. Тодор Алек
сандров 48, ет. 1, Снежана Димитрова Терзийска
от Благоевград, кв. Ален мак, бл. 5, ет. 4, ап. 10,
и Райчо Йорданов Митков от Благоевград, ул.
Ал. Стамболийски 48Б, против Заповед № 622
от 6.06.2013 г. на кмета на община Благоевград,
с която на основание § 8, ал. 2, т. 3 ПРЗУТ,
чл. 109, ал. 2 и чл. 129, ал. 2 ЗУТ е одобрен
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на плана за регулация на УПИ ІХ-2895 в кв. 102
по плана на ЦГЧ на Благоевград, като вътреш
ната регулационна линия между УПИ ІХ-2895
и УПИ Х-2896 се измени по имотната граница
между имоти с идентификатори 04279.614.201 и
04279.614.202 и отреждане на УПИ ІХ за имоти
с идентификатори 04279.614.200 и 04279.614.201 по
кадастралната карта на Благоевград, по зеления
цвят на туша на приложената към заповедта скица,
е образувано адм. дело № 566/2013 г. по описа на
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съда, насрочено за разглеждане в открито съдеб
но заседание на 30.09.2013 г. от 10 ч., зала 002.
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: трите имена,
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 заявле
нието се прилагат писмени доказателства, удос
товеряващи 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.
5863
Административният съд – Монтана, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК,
съобщава, че е образувал адм. дело № 453/2013 г.
по протест на районен прокурор при Районна
прокуратура – гр. Лом, против чл. 33, ал. 3 от
Наредбата за управление, стопанисване и ползване
на горски територии – общинска собственост,
приета с Решение № 318 по протокол № 40 от
23.04.2013 г. на Общинския съвет – Лом, област
Монтана. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – районен прокурор при
Районна прокуратура – Лом, ответник – Общин
ският съвет – гр. Лом, и служебно конституирана
страна – Окръжна прокуратура – Монтана. Ад
министративно дело № 453/2013 г. е насрочено
за 13.09.2013 г. от 10,30 ч.
5909
Административният съд – Пазарджик, V със
тав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба
от Атанас Сотиров Сотиров, Иванка Иванова
Сотирова, Евгения Цветкова Костадинова, Ме
тоди Антонов Попов, Илияна Иванова Кордева,
Георги Атанасов Кордев, Антон Методиев Попов,
Сотир Атанасов Сотиров и Любомира Иванова
Динчева против Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Пазарджик в
частта є на чл. 47, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, т. 2,
„а“, „б“, т. 3; чл. 48, т. 7, т. 11, букви „а“, „б“, „в“,
т. 45, букви „а“, „б“, т. 46, букви „а“, „б“, „в“;
чл. 49б, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, т. 2, 3, 4 и
ал. 2; чл. 53, т. 28а, 28б, 28в, 28г, 28д; чл. 54, ал. 1,
т. 1, т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4; чл. 55;
чл. 57, букви „а“ и „б“; чл. 57а; чл. 58; 58а; 60; 62;
63; 63в; 64; 67; чл. 69, букви „а“ и „б“; чл. 70, букви
„а“ и „б“; чл. 71; 73; 73а; чл. 74, букви „а“ и „б“;
чл. 76, чл. 84, ал. 1 и чл. 87 от същата, допълнена
и изменена с Решение № 18 от 28.02.2008 г., взето
с протокол № 4, и Решение № 13 от 29.01.2009 г.,
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взето с протокол № 2 и двете на Общинския
съвет – гр. Пазарджик. По жалбата е образувано
адм. дело № 610/2013 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 3.09.2013 г. от 10,30 ч.
5910
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Виолетка Йорданова Миронска е оспорила Ре
шение № 106, взето с протокол № 6 от 10.04.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е
одобрен 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“, гр.
Пловдив, и схеми: водоснабдяване, канализация,
електроснабдяване, телекомуникации, газоснабдя
ване, топлоснабдяване, вертикална планировка,
транспортно-комуникационна система, екология,
зелена система и спорт, трансформация на соб
ствеността; Правила и нормативи за прилагане
на ПУП – ПУР с устройствени зони на кв. Хр.
Смирненски ІІІ, район „Западен“, гр. 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. Хр. Смирнески ІV, гр. Плов
див, одобрен с Решение № 469, взето с протокол
№ 33 от 16.12.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Пловдив; на запад – новопроектирана улица
в частта на преминаваща през ПИ № 513.106,
№ 513.113, № 513,114, без промяна на западната
улична регулационна линия, съгласно плана на
ПУП – ПРЗ кв. Хр. Смирненски ІV, гр. 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 (продъл
жение на бул. 6-и септември) с целия габарит
без промяна на северната улична регулационна
линия, одобрена с плана на ПУП – ПРЗ „Спор
тен комплекс „Отдих и култура“ и ПУП – ПРЗ
на кв. Хр. Смирненски ІV, гр. Пловдив, одобрен
с Решение № 469, взето с протокол № 33 от
16.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив;
на изток – продължението на ул. Яворов с це
лия габарит, съобразен с уличната регулация по
плана на ж.к. Кишинев, улица по о.т. 27 до 26 в
обхват до УПИ ХХVІІ-83 (част от ПИ 513.83 по
КК), на юг – до УПИ ХХVІ-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 І-103 и ІІ-103 (част от ПИ 513.103
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 настоящия проект, по границата,
указана в графичната част), за което е образувано
а.х.д. № 1993 по описа на съда за 2013 г., ІХ състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което съдържа: трите имена и
адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адрес, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
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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 же
лае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. А.х.д. № 1993/2013 г. е насро
чено за 26.09.2013 г. от 13 ч.
5744
Административният съд – Шумен, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Николай Ангелов Ангелов от Шумен,
ж.к. Херсон, бл. № 5, ап. 4, против Решение № 959
по протокол № 51 от 10.08.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Шумен, в частта му, с която е одоб
рен ПУП – ПРЗ за квартали 234, 234а, 234б и
234в – местност Смесе, т.е. ПУП – ПЗР досежно
имот с идентификатор № 83510.664.159 (УПИ ІІ-159,
кв. 2346) по КК на гр. Шумен. В едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението, заинтересуваните лица могат
да подадат заявление за конституирането им в
качеството на ответници в производството по
оспорване на Решение № 959 по протокол № 51
от 10.08.2011 г. на Общинския съвет – гр. Шумен,
в частта му, с която е одобрен ПУП – ПРЗ за
квартали 234, 234а, 234б и 234в – местност Смесе,
т.е. ПУП – ПЗР досежно имот с идентификатор
№ 83510.664.159 (УПИ ІІ-159, кв. 2346) по КК на
гр. Шумен. По оспорването е образувано адм.д.
№ 142/2013 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 20.09.2013 г. от 9,30 ч.
5864
Пловдивският окръжен съд, търговско отделе
ние, на основание чл. 679 ТЗ призовава кредито
рите на „Градски транспорт – Пловдив“ – АД, в
открито производство по несъстоятелност, ЕИК
825256346, Пловдив, бул. Димитър Стамболов 2,
район „Северен“, да се явят по т.д. № 448/2013 г.,
ХХ състав, за съдебно заседание, което ще се
проведе на 12.08.2013 г. от 10 ч. в зала № 9 на
Пловдивския окръжен съд, бул. Шести септември
167, във връзка с постъпила молба по чл. 679 ТЗ
от „Векта“ – ООД, за отмяна на решенията от
14.06.2013 г. на първото събрание на кредитори
те, с които се приема докладът на временния
синдик и се избира постоянен синдик, взети по
дневния ред.
5908
Пловдивският окръжен съд, търговско отде
ление, на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава
кредиторите на „Филкинвест“ – ЕООД, ЕИК
115831763, да се явят по т.д. № 172/2013 г., XVIII
състав, за съдебно заседание, което ще се проведе
на 15.08.2013 г. в 9 ч. в зала № 8 на Пловдивския
окръжен съд, бул. Шести септември 167, за раз
глеждане на искането на Трендафил Трендафи
лов за отмяна решенията на първото събрание
на кредиторите на „Филкинвест“ – ЕООД (н.),
ЕИК 115831763.
5743
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Ита
лия и Балканите“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 9.09.2013 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението в София, район „Средец“, бул. Витоша
63, ет. 5, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружение „Италия и Балканите“;
2. избор на нови членове на управителния съвет
на сдружение „Италия и Балканите“; 3. промяна
на устава на сдружение „Италия и Балканите“.
5780
6. – Управителният съвет на Браншовата ка
мара на целулозно-хартиената промишленост (БК
на ЦХП), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по своя инициатива общо събрание (ОС)
на камарата на 10.09.2013 г. в 11 ч. в заседателната
зала на „Монди Стамболийски“ – ЕАД, гр. Стам
болийски, ул. Заводска 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на камарата през 2012 г.;
2. приемане на бюджет за 2013 г.; 3. приемане на
нови членове на БК на ЦХП. Поканват се да при
състват всички членове или техни упълномощени
представители. При липса на кворум на основа
ние раздел V, чл. 7, ал. 3 от устава на камарата и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един
час по-късно, при същия дневен ред.
5870
11. – Управителният съвет на сдружение
„Велика ложа на старите, свободни и приети
зидари в България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 12, ал. 1 от устава на
сдружението свиква общо събрание на члено
вете на 14.09.2013 г. в 14 ч. в София в сградата,
намираща се на адрес: район „Витоша“, ул.
Средорек 30, при следния дневен ред: 1. прие
мане на отчет за дейността на сдружението през
2012 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет
на сдружението за 2012 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет за
период, определен от общото събрание; 4. осво
бождаване на членове на управителния съвет и
избор на нови членове на управителния съвет; 5.
освобождаване на Володя Антимов Лозанов като
управител на „Дом Яворов“ – ЕООД, избиране
на нов управител и освобождаване на Володя
Антимов Лозанов от отговорност; 6. приемане на
нов устав на сдружение с нестопанска цел „Ве
лика ложа на старите, свободни и приети зидари
в България“; 7. разглеждане на всички подадени
молби за членство в сдружение с нестопанска
цел „Велика ложа на старите, свободни и при
ети зидари в България“ и приемане на членове,
отговарящи на изискванията на устава на сдру
жението и разпоредбите на ЗЮЛНЦ; 8. разни.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат
на разположение на членовете в деловодството
на сдружението по адреса на управление, както
и на административен адрес – София 1612, бул.
Цар Борис III № 126, ет. 5, стая № 4, от 9 до 17 ч.
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всеки работен ден и ще бъдат предоставяни при
поискване на лицата, които по закон представляват
членовете или техни представители с нотариално
заверени пълномощни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред колкото и членове да се
явят съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 1 от
устава на сдружението.
5858
1. – Управителният съвет на фондация „Васил
Левски“, София, на основание чл. 14, ал. 1, т. 1, 2 и
3 от устава на фондацията и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо отчетно-изборно събрание на
фондацията на 24.09.2013 г. в 11 ч. в зала № 1 на
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
бул. Цар Освободител 15, при следния дневен ред:
1. информация за дейността на фондация „Васил
Левски“ в периода 2010 – 2013 г.; 2. информация
за финансовото състояние на фондация „Васил
Левски“ към 2013 г.; 3. промени в устава на фон
дация „Васил Левски“; 4. насоки за дейността на
фондация „Васил Левски“; 5. приемане бюджет
на фондация „Васил Левски“ за 2013 – 2014 г.; 6.
избор на председател, управителен и контролен
съвет на фондация „Васил Левски“; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
извънредното общо отчетно-изборно събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
регистрираните членове.
5872
10. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Спортен карате клуб „Берквитис“,
Берковица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 22.09.2013 г. в 18 ч. в Берковица в спортната
зала на града, намираща се на ул. Витоша 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на клуба; 2. финансов отчет; 3. организационно
състояние на клуба; 4. промяна на седалището,
името и устава на клуба; 5. избор на нови членове
на управителния съвет; 6. разни. Поканват се
всички членове на клуба да присъстват лично или
чрез упълномощени лица. Материалите за про
веждане на общото събрание са на разположение
на членовете в офиса на клуба в Берковица, ул.
Витоша 3, от датата на обнародване на поканата
в „Държавен вестник“.
5871
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Областен пчеларски съюз“ – Плевен, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
31.08.2013 г. в 10 ч. в Клуб на пчеларя „Станчо
Станчев“, Плевен, ул. Чаталджа 1, при дневен ред:
вземане на решение за продажба на недвижими
имоти. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5906
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