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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5
от 27 март 2014 г.

по конституционно дело № 2 от 2014 г.
Конституционният съд в състав: Димитър
Токушев – председател, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при участието
на секретар-протоколиста Милена Петрова
разгледа в закрито заседание на 27 март
2014 г. конституционно дело № 2 от 2014 г.,
докладвано от съдията Благовест Пунев.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4
от Конституцията.
Делото е образувано на 24 януари 2014 г.
по искане на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд
(ОСНК на ВКС) на основание чл. 150, ал. 1
от Конституцията.
В искането си вносителят твърди, че разпоредбата на чл. 43а, т. 2 от Наказателния
кодекс (НК) (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; последно изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 2014 г.) е противоконституционна. Според него оспорената
разпоредба, която предвижда възможността
за замяна на наложеното наказание пробация
с наказание лишаване от свобода в случай
на виновно неизпълнение от страна на осъдения на наложените му пробационни мерки,
противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. В тази насока се изтъква аргументът, че
наказанието като законоустановена мярка
на държавна принуда може да се налага на
лице, извършило престъпление, само с присъда, а с оспорената разпоредба се предвижда
възможност за отклонение от този принцип.
То се изразява в ревизиране на влязлата в
сила присъда със започнало изпълнение на
наказанието пробация чрез замяната му с
по-тежкото по вид наказание лишаване от
свобода. Тази замяна се постановява, без да
е извършено ново престъпление, а само с
оглед на обстоятелството, че осъденият не
изпълнява наложените му пробационни мерки.
Разпоредбата на чл. 43а, т. 2 НК се намира
в общата част на кодекса, а се прилага към
всички престъпления, визирани в особената
част от него, за които се предвижда наказание пробация, въпреки че за голяма част от
тях това е най-тежката предвидена санкция.
Според вносителя със замяната на това наказание с наказание лишаване от свобода,
което изобщо не е предвидено в санкционната част за изброените престъпления, се
нарушава принципът за законоустановеност

на наказанията. Този принцип се изразява в
това, че за всяко престъпление може да се
налага само онова по вид и размер наказание,
което е предвидено за съответното деяние в
особената част на НК.
Освен това вносителят твърди, че оспорената разпоредба на чл. 43а, т. 2 НК е в
несъответствие с международните договори,
по които Република България е страна, и
по-специално с разпоредбата на чл. 7, ал. 1
от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС), според
която „не може да бъде налагано наказание,
по-тежко от това, което е било предвидено
за съответното прест ъпление в момента,
когато то е било извършено“. Тази законодателна уредба не е съобразена и с чл. 14, т. 7
от Международния пакт за граждански и
политически права (МПГПП), според който
„никой не може да бъде съден или наказван
за престъпление, за което вече е бил окончателно осъден или оправдан съгласно закона
и наказателната процедура на всяка страна“.
Ревизирането на практика на влязла в сила
присъда, при което на окончателно осъдено лице се налага ново наказание, сочи за
несъответствие с цитираните разпоредби на
международни договори, по които Република
България е страна. Поради това на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията
ОСНК на ВКС моли Конституционния съд
да установи противоконституционността и
несъответствието с международните договори, по които Република България е страна,
на чл. 43, т. 2 НК.
С определение от 30 януари 2014 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане
по същество искането на ОСНК на ВКС за
установяване на противоконституционност и
несъответствие с международните договори,
по които Република България е страна, на
чл. 43а, т. 2 от Наказателния кодекс. Със
същото определение като заинтересовани
страни по делото са конституирани Народното
събрание, президентът, Министерският съвет,
министърът на правосъдието, главният прокурор, Висшият адвокатски съвет, омбудсманът,
Българският хелзинкски комитет, Центърът
за изследване на демокрацията, Институтът
за модерна политика и Съюзът на юристите
в България. Писмени становища по делото са
постъпили от главния прокурор, министъра
на правосъдието, Висшия адвокатски съвет,
Съюза на юристите в България и Центъра за
изследване на демокрацията.
Според Висшия адвокатски съвет искането
на ОСНК на ВКС е основателно, тъй като
разпоредбата на чл. 43а, т. 2 НК противоречи
на принципа на правовата държава – чл. 4,
ал. 1 от Конституцията. Тази позиция се ар-
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гументира с довода, че наказание може да се
наложи само на лице, извършило предвидено в
закона престъпление, а такова не представлява
неизпълнението на пробационната мярка, за
което се предвижда замяната є с наказание
лишаване от свобода. Освен това се нарушава и изискването за законоустановеност на
наказанието, тъй като посочената в чл. 43а,
т. 2 НК замяна на пробация с лишаване от
свобода води до изтърпяване на наказание,
което не е предвидено за деяния, за които
санкцията е налагане на пробационна мярка
без лишаване от свобода. С това се нарушава
и постановката на чл. 7, т. 1, изр. 2 КЗПЧОС,
според която „не може да бъде налагано
наказание, по-тежко от това, което е било
предвидено за съответното престъпление в
момента, когато то е било извършено“. Според становището със замяната се ревизира
влязлата в сила присъда, като на практика се
определя друго, по-тежко по вид наказание за
същото престъпление, което противоречи на
основни принципи на наказателния процес,
на които се основава правовата държава. Това
представлява несъответствие и с чл. 14, т. 7
МПГПП, според който „никой не може да
бъде съден или наказван за престъпление,
за което вече е бил окончателно осъден или
оправдан съгласно закона и наказателната
процедура на всяка страна“. В становището
на Центъра за изследване на демокрацията
искането на ОСНК на ВКС се подкрепя само
относно несъответствието на чл. 43а, т. 2
НК с международните договори, по които
Република България е страна, и по-специално с чл. 7, т. 1 КЗПЧОС. Това разбиране
се аргументира с решение на ЕСПЧ, според
което посочената разпоредба от конвенцията изисква предвидимост и достъпност при
прилагането на наказателноправните норми,
а практиката по замяната на пробация с
лишаване от свобода създава трудности при
правоприлагането, което влиза в противоречие
с това изискване. По отношение на оспорване конституционността на разпоредбата на
чл. 43а, т. 2 НК в становището на Центъра
за изследване на демокрацията се поддържа,
че тя не противоречи на Конституцията, с
което се споделя позицията на останалите
заинтересовани страни по делото.
Становищата на министъра на правосъдието, главния прокурор и Съюза на юристите в България са в смисъл, че оспорената
разпоредба на чл. 43а, т. 2 НК не е противоконституционна, нито е несъответстваща на
международните договори, по които Република
България е страна. Заетата в тях позиция може
да бъде резюмирана до следното:
Предвидената в оспорената разпоредба възможност за замяна на наложеното наказание
„пробация“ с наказание „лишаване от свобода“
не противоречи на принципа на правовата
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държава, който намира специфично приложение в наказателното право в изискването за
законоустановеност на наказанието, тъй като
тази замяна е предвидена в общата част на
НК, с което е спазено посоченото изискване. Прилагането на замяна на наказанието,
макар и непредвидено изрично в особената
част на НК, включително и за деяния, които
не се санкционират с наказание лишаване
от свобода, е законоустановено към момента
на извършване на деянието и щом като са
настъпили условията за нейното прилагане,
изискването за предвидимост на заместващото
наказание е спазено. Това не представлява
ревизия на влязлата в сила присъда, тъй
като замяната е потенциална възможност
при налагане на наказанието пробация, която може да се реализира само при виновно
неизпълнение от осъдения на задълженията
му по изпълнение на пробационните мерки.
В тази връзка не е налице ново осъждане
за същото деяние, тъй като след замяната
новото по-тежко наказание се отнася до
същото престъпление, за което деецът е бил
признат за виновен с влязла в сила присъда.
Това не означава и двойно санкциониране
за едно и също престъпно деяние, тъй като
при замяната се преустановява изпълнението
на наказанието пробация, като това, което
подлежи на изпълнение, е заместващата го
по-тежка санкция лишаване от свобода. В този
смисъл не е налице и нарушаване на чл. 14,
т. 7 МПГПП и чл. 7, т. 1 КЗПЧОС.
Конституционният съд, за да се произнесе,
съобрази следното:
1. По искането за установяване на противоконституционност на чл. 43а, т. 2 НК – чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията
Пробацията като вид наказание е дефинирана в чл. 42а, ал. 1 от общата част на
НК като съвкупност от мерки за контрол и
въздействие без лишаване от свобода, които
се налагат заедно или поотделно. Тези мерки
са изброени в ал. 2 на същия текст, а в ал. 3 е
посочена продължителността на всяка от тях.
В чл. 43а НК се предвиждат две хипотези на
замяна на наложената пробационна мярка от
осъдения, като тя се свързва с негово виновно
поведение – неизпълнение без основателна
причина на наложеното му наказание. Според
чл. 43а, т. 1 по предложение на съответния
пробационен съвет съдът може да наложи
друга пробационна мярка, а според т. 2 – да
замени изцяло или отчасти пробацията с
лишаване от свобода, като два дни пробация
се заменят с един ден лишаване от свобода.
В този случай срокът на лишаване от свобода може да бъде и под минимума по чл. 39,
ал. 1 НК. Последната разпоредба е предмет
на оспорване като противоконституционна и
несъответстваща на международните договори, по които Република България е страна,
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тъй като с нея се предвижда замяна на наложената пробационна мярка без лишаване от
свобода с друго, по-тежко по вид наказание,
каквото е лишаването от свобода, включително и по отношение на престъпни състави, за
които в особената част на НК като санкция
се предвижда наказание пробация, но не и
наказание лишаване от свобода.
Специфично проявление на принципа на
правовата държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията в наказателното правоприлагане, представлява изискването за законоустановеност
на деянията, обявени за престъпления, както
и на наказанията, предвидени за тях. Това
изискване се свързва с монопола, който притежава държавата върху прилагането на принуда
срещу извършителите на правонарушения,
която може да се изрази в посегателство върху
техните фундаментални права – на свобода,
на собственост или на живот (последната
мярка на наказателноправно въздействие е
отпаднала по нашето наказателно право). В
този контекст прилагането на принуда, която така осезателно засяга личната сфера на
гражданина, би била легитимна само ако се
осъществява съобразно ясните и стабилни
предписания на наказателния материален и
процесуален закон. По този начин би се гарантирала стабилността и правната сигурност
в съответните материални и процесуални
правоотношения, които са били предмет на
наказателното производство, като същностна
характеристика на правовата държава.
Нарушение на посочения принцип и съответно противоконституционност би била
налице, в какъвто смисъл са аргументите на
искането на ОСНК на ВКС, ако оспорената
разпоредба на чл. 43а, т. 2 НК предвижда
санкциониране на деяние, което не е обявено за престъпно в особената част на кодекса
или предвидената в общата част на същия
замяна на пробацията с лишаване от свобода
представлява отклонение от изискването за
законоустановеност на наказанието. Замяната на наказанието пробация с наказание
лишаване от свобода не представлява санкциониране на деяние, което не е обявено за
престъпно, макар че се свързва с виновно
отклонение на осъдения от изпълнение на
наложената му пробационна мярка. Това е
така, защото не това поведение на осъдения,
което действително особената част на НК не
обявява за престъпно, а престъплението, за
което е осъден с влязла в сила присъда, като
му е наложена пробационна мярка, която той
виновно не изпълнява, е основание за санкционирането му, т. е. оспорената разпоредба
на чл. 43а, т. 2 НК не нарушава изискването
за законоустановеност на престъпните деяния
в особената част на НК.
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Замяната, предвидена с посочената разпоредба, не представлява нарушение и на
изискването за законоустановеност на наказанието, дори и в хипотезата, когато за
съответното деяние в особената част на НК
не се предвижда лишаване от свобода, макар
че такова наказание може да бъде наложено
при виновно отклонение на осъдения от изпълнение на пробационната мярка. Щом като
замяната на наложеното наказание пробация
с по-тежкото по вид наказание лишаване от
свобода е предвидено в общата част на НК, с
това е спазено изискването за законоустановеност на наказанието по време на извършване
на престъплението и съответно условието за
предвидимост на заместващото наказание. В
самото налагане на пробационната мярка се
съдържа и възможността за нейната замяна,
т. е. осъденият е в известност за потенциалното є заместване с по-тежкото по вид наказание, което ще се осъществи при наличието
на точно дефинирани в наказателния закон
предпоставки. Според разпоредбата на чл. 43а,
т. 2 НК тези предпоставки са: 1. виновно
неизпълнение от осъдения на наложената му
пробационна мярка; 2. замяна на това наказание с по-тежкото по вид наказание лишаване
от свобода, и 3. съотношението на замяната,
която може да се отнася до цялото или до
част от наказанието пробация при съответно
преизчисляване на времевата продължителност на едното при заместване с другото.
В контекста на гореизложеното трябва да
се оцени като погрешен аргументът в искането
за обявяване на противоконституционността
на чл. 43а, т. 2 НК, че законоустановеността
на наказанието като проявление на принципа на правовата държава при наказателното
правоприлагане означава, че това изискване
е спазено само ако санкцията за конкретното
деяние е съобразена с предвидената в особената част на НК за тази категория престъпления. Наказанието е законоустановено не
само с оглед на уредбата на санкциониране на
отделните престъпни деяния в особената част
на НК, а и с оглед на разпоредбите в общата
част на същия кодекс, отнасящи се до определяне на наказанието. Това са тези разпоредби,
които по общ начин определят правилата за
неговото налагане не само при индивидуализацията му – чл. 54 и 55 НК и специфичните
хипотези на чл. 58 и 58а НК, а така също и
при квалифициращи признаци на деянието,
относими към престъпния състав, като повторност и опасен рецидив – чл. 27 – 29 НК,
усложнена престъпна дейност при престъпления, осъществени в реална или идеална съвкупност или продължавано – чл. 23 – 26 НК,
особенос т и на л и ч нос т та на дееца – непълнолетен извършител на престъпления,
при което предвидените в особената част
наказания са редуцирани чрез замяната им
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по вид или размер с по-леки, съответно с
прилагане на възпитателна мярка. В чл. 66
НК, който се намира също в общата част
на НК, се предвижда условно осъждане на
наказание лишаване от свобода, което се
изразява в отлагане на неговото изпълнение
с изпитателен срок. Ако до изтичане на този
срок осъденият извърши друго умишлено
престъпление от общ характер, за което му
се наложи същото наказание, той изтърпява
и отложеното наказание – чл. 68, ал. 1 НК,
а ако условно осъденият не изпълнява без
основателна причина някоя от определените
му по реда на чл. 67, ал. 3 пробационни мерки,
съдът може по предложение на пробационния
съвет да я замени с друга или да постанови
да изтърпи изцяло или отчасти отложеното
наказание лишаване от свобода – чл. 68,
ал. 3 НК.
Всички изложени по-горе хипотези подкрепят извода, че наложеното наказание за
конкретно деяние е съобразено с изискването
за неговата законоустановеност не само когато
съответства по вид и размер на предвиденото
като санкция за съответния престъпен състав
в особената част на НК, но и когато тази
санкция е модифицирана поради прилагане
и на разпоредбите от общата част, които визират особености на престъпната дейност и
дееца, както и поведението на последния при
изпълнение на влязлата в сила присъда, с която
е наложено наказание лишаване от свобода,
отложено с изпитателен срок – чл. 68, ал. 3
НК. При последната хипотеза, много сходна
с тази, която урежда оспорената разпоредба
на чл. 43а, т. 2 НК, виновното неизпълнение на пробационната мярка е основание
за изтърпяване на отложеното наказание
лишаване от свобода. Разликата между тях
се изразява само в това, че макар и в двата
случая да се санкционира едно и също деяние
чрез замяната на пробацията с лишаване от
свобода, в първия случай е налице условно
осъждане с прилагане на пробационна мярка,
а във втория – единственото наказание е тази
мярка, която и при двете хипотези осъденият
не изпълнява без основателна причина.
Замяната на наказанието пробация с лишаване от свобода се осъществява по предложение на прокурора със съдебен акт – определение по чл. 452 НПК, което подлежи
на инстанционен контрол. То се постановява
от окръжния съд в състав – съдия и съдебни
заседатели, със задължително участие на прокурора, председателя на пробационния съвет
и осъдения, което гарантира реализация на
правото на защита на последния и законосъобразността на прилагането на замяната.
Проявление на принципа на правовата
държава в областта на наказателното правоп ри ла га не, а не обрат но т о – нег ово т о
нарушаване, е именно уредената в чл. 43а,
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т. 2 замяна с оглед постигане целите на наказанието, визирани в чл. 36, ал. 1 НК. Като
алтернативна възможност в оспорената разпоредба е предвидено заместващото наказание
да бъде друга пробационна мярка, но тя на
практика би била приложима само ако неизпълнението на наложената на осъдения такава
мярка е от по-леките, предвидени в чл. 42а,
ал. 2 НК – тези от т. 1 до т. 4 от текста, при
което би било възможно те да се заменят с
по-тежките пробационни мерки, като поправителен труд или безвъзмезден труд в полза
на обществото – чл. 42а, ал. 2, т. 5 и 6 НК.
Ако обаче някоя от последните две мерки е
наложена като наказание и осъденият виновно
не я изпълнява, замяната с лишаването от
свобода като по-интензивно въздействие върху
личността му ще бъде адекватното средство за
постигане целите на наказанието независимо
от това, че в особената част на НК за инкриминираното деяние не е предвидена такава
санкция. Ако посочената възможност не би
съществувала, изпълнението на наказание
пробация би зависило изцяло от волята на
осъдения и от личната му готовност да се
съобразява с ограниченията върху личната му
сфера, свързани с упражняване на държавната
наказателноправна принуда.
Пора ди изложеното искането за установяване на противоконституционност на
чл. 43а, т. 2 НК следва да се отхвърли като
неоснователно.
2. По искането за установяване на несъответствие на чл. 43а, т. 2 НК с международните
договори, по които Република България е
страна – чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията
Разпоредбата на чл. 43а, т. 2 НК не противоречи и на чл. 7, т. 1 КЗПЧОС, според
който „не може да бъде налагано наказание,
по-тежко от това, което е било предвидено за
съответното престъпление в момента, когато
то е било извършено“. Дори в особената част
на НК да не е предвидено алтернативно на
пробацията наказание лишаване от свобода,
щом като в общата част е уредена замяната на
наложената пробационна мярка с последното
при наличие на строго определени в закона
предпоставки, не е нарушен текстът на чл. 7,
ал. 1 КЗПЧОС. Това е така, защото осъденият
е в известност за прилагане на заместващото
го по-тежко по вид наказание при негово
виновно поведение за неизпълнение на пробацията, т. е. наказанието лишаване от свобода
е законоустановено и предвидимо, поради
което не е налице нарушение на посочения
текст от КЗПЧОС. Заместващото наказание
не би било законоустановено и съответно
предвидимо, ако замяната на пробацията с
по-тежкото по вид наказание лишаване от
свобода бе уредена в общата част на НК в
последващ извършването на престъплението
момент, но не и когато тя е съществувала
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като възможност за прилагането є към този
момент. Само в тази хипотеза тя би била
в несъответствие с разпоредбата на чл. 7,
т. 1 КЗПЧОС. Случаят не е такъв, защото
оспорената разпоредба на чл. 43а, т. 2 е в
пълен синхрон с чл. 2, ал. 1 и 2 НК, който
прогласява същия основен принцип на наказателното правоприлагане, намерил израз и
в чл. 7, т. 1 КЗПЧОС, а именно, че за всяко
престъпление се прилага само онзи закон,
който е бил в сила по време на извършването му, и съответно, ако до влизането на
присъдата в сила последват различни закони,
се прилага най-благоприятният за дееца.
Аргументът за несъответствие на оспорената разпоредба с чл. 7, т. 1 от конвенцията с оглед липсата на предвидимост на
заместващото наказание поради породените
от замяната на пробацията с лишаване от
свобода трудности при правоприлагането
и с ъ з да в а не н а п р о т и в ор еч и в а с ъ де бн а
практика е неоснователен. Самата замяна
не пора ж да посочените зат руднени я при
прилагането є, а проблеми възникват при
множество престъпления и предишни осъждания с оглед съобразяване на правилата на
съвкупността, опасния рецидив и изпълнение
на наказанието лишаване от свобода при
условно осъждане поради постановяването
на за мес т ва що т о п роба ц и я та на к а за н ие
лишаване от свобода. Създадената противоречива практика в тези хипотези не обосновава извода за несъответствие на чл. 43а,
т. 2 НК с чл. 7, т. 1 КЗПЧОС, тъй като по
тълкувателен път ВКС може да преодолее
тази практика, като я унифицира, във връзка с което по искане на главния прокурор
е образувано спряното тълкувателно дело
№ 6 от 2013 г. на ОСНК.
Оспорената разпоредба не противоречи и
на чл. 14, т. 7 МПГПП. Според този текст
„никой не може да бъде съден или наказван
за престъпление, за което вече е бил окончателно осъден или оправдан съгласно закона
и наказателната процедура на всяка страна“,
т. е. цитираната разпоредба от пакта въвежда
забрана да се ревизира влязла в сила присъда, с което на окончателно осъдено лице се
налага ново наказание. Замяната на наказанието пробация с наказание лишаване от
свобода не представлява такава недопустима
според чл. 14, т. 7 МПГПП ревизия на влязла
в сила присъда, тъй като не става въпрос
за повторно осъждане. Това е така, защото
заместващото по-тежко по вид наказание
се отнася до същото престъпление, за което
деецът е бил признат за виновен с влязла в
сила присъда. Тази присъда не е ревизирана
относно характеристиките на деянието и
дееца, както и на правната квалификация
на извършеното престъпление, като осъждането за последното е само едно – след
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замяната това е наказанието лишаване от
свобода. В резултат на нейното прилагане
се преустановява занапред изпълнението
на наказанието пробация, а ако е частично
изтърпяно, само относно остатъка от него се
прилага заместващото наказание лишаване
от свобода, като този остатък се преизчислява в съотношението, уредено в чл. 43а, т. 2
НК, т. е. осъденият търпи само едно, а не
две наказания за едно и също престъпление.
С оглед на горното искането за установяване несъответствие на разпоредбата на
чл. 43а, т. 2 НК с международните договори,
по които Република България е страна, също
е неоснователно.
По изложените съображения Конституционният съд на основание чл. 149, ал. 1,
т. 2 и 4 от Конституцията и чл. 22, ал. 1 от
Закона за Конституционен съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на Общото събрание
на Наказателната колеги я на Върховни я
касационен съд за установяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република
България е страна, на чл. 43а, т. 2 от Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.;
последно изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 2014 г.).
Председател:
Димитър Токушев
2194

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
ОТ 28 МАРТ 2014 Г.

за утвърждаване на Стандарти за вътрешен
одит в публичния сектор
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Утвърждава Стандарти за
вътрешен одит в публичния сектор съгласно
приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 165 на
Министерския съвет от 2006 г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор (ДВ, бр. 56 от 2006 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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СТАНДАРТИ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
ВЪВЕДЕНИЕ
Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор (Стандарти) са утвърдени от Министерския съвет на основание чл. 48, ал. 1
от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор. Те представляват ключов елемент
от дефинираната от законодателя рамка за
изпълнение на дейността по вътрешен одит,
която вътрешните одитори трябва да прилагат.
Стандартите са разработени в съответствие
със Закона за вътрешния одит в публичния
сектор и Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит на
Института на вътрешните одитори (The IIA).
Спазването на Стандартите е предпоставка за изпълнението на отговорностите
на вътрешните одитори и на дейността по
вътрешен одит като цяло.
Стандартите за вътрешен одит в публичния
сектор имат за цел:
Да очертаят основните принципи, въз основа на които следва да се осъществява дейността по вътрешен одит в публичния сектор;
Да осиг у ря т п рофесиона лна рамка за
извършването на широк кръг дейности по
вътрешен одит, които да носят полза за организацията;
Да създадат основа за оценяване работата
на вътрешния одит;
Да насърчават усъвършенстването на процесите и дейностите в организацията.
Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и
консултиране, предназначена да носи полза
и да подобрява дейността на организацията.
Вътрешният одит помага на организацията
да постигне целите си чрез прилагане на
систематичен и дисциплиниран подход за
оценяване и подобряване ефективността на
процесите на управление на риска, контрол
и управление.
Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти
за даване на увереност или консултиране.
Одитният ангажимент за даване на увереност се изразява в предоставяне на обективна
оценка на доказателствата от вътрешния одитор с цел да се предостави независимо мнение
или извод относно процес, система или друг
обект на одита. Естеството и обхватът на
ангажимента за даване на увереност се определят от ръководителя на вътрешния одит.
Одитният ангажимент за консултиране се
изразява в даване на съвет, мнение, обучение
и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола,
без вътрешният одитор да поема управленска
отговорност за това. Одитният ангажимент за
консултиране се извършва по инициатива на
ръководителя на организацията. Естеството
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и обхватът на консултантския ангажимент
се определят съвместно с ръководителя на
организацията.
Стандартите са насочени към принципни
задължителни изисквания, съдържащи:
Основни изисквания към дейността по
вътрешен одит и оценяването ефективността
на осъществяването му, които са приложими
в публичния сектор на ниво организация и
отделен одитор;
Тълкувания, които изясняват термините
или концепциите в стандарта. Те са добавени към Стандартите, за да дадат по-голяма
яснота на използваните термини или изрази.
Тълкуванията непосредствено следват съответния Стандарт.
За правилното разбиране и прилагане на
Стандартите е необходимо да се вземат предвид
както съдържанието на Стандартите, така и
техните тълкувания.
Стандартите са обособени в следните три
групи: присъщи за дейност та Стандарти,
Стандарти за изпълнение на работата и уточняващи Стандарти.
Присъщите за дейността Стандарти разглеждат характеристиките, които притежават
лицата, извършващи вътрешен одит.
Стандартите за изпълнение на работата
описват естеството на вътрешния одит и посочват критерии, на базата на които може да
се оцени качеството на извършваните одитни
ангажименти.
Уточняващите стандарти се използват при
осъществяването на отделните видове ангажименти (за даване на увереност и консултиране) за разлика от присъщите за дейността
Стандарти и Стандартите за изпълнение на
работата, които се прилагат при всички одитни ангажименти. Уточняващите стандарти,
отнасящи се до ангажиментите за даване
на увереност, са с индекс У след номера на
стандарта, а тези за консултиране – с индекс К
след номера на стандарта.
 РИСЪЩИ ЗА ДЕЙНОСТТА
П
СТАНДАРТИ
100 – Цел, правомощия и отговорности
Целта, правомощията и отговорностите на
вътрешния одит трябва да бъдат дефинирани
в статута на звеното за вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, Етичния кодекс, насоките
на министъра на финансите и тези стандарти.
Ръководителят на вътрешния одит трябва да
преглежда периодично статута на звеното за
вътрешен одит и да го представи на ръководителя на организацията и на одитния комитет,
ако има сформиран такъв, за одобрение.
Тълкувание:
Статутът на звеното за вътрешен одит е
вътрешен акт, който определя неговите цели,
правомощия и отговорности. Статутът на зве-
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ното за вътрешен одит: определя позицията на
вътрешния одит в рамките на организацията,
включително естеството на функционалното
докладване на ръководителя на вътрешния одит
пред ръководителя на организацията; регламентира достъпа до документация, персонал и
имущество, необходим за изпълнението на ангажиментите; дефинира обхвата на вътрешния
одит. Окончателното одобрение на статута на
звеното за вътрешен одит е в правомощията на
ръководителя на организацията и на одитния
комитет, ако има сформиран такъв.
100.У1 – Естеството на ангажиментите
за даване на увереност, предоставяни на
организацията, трябва да се дефинира в
статута на звеното за вътрешен одит.
100.К1 – Естеството на ангажиментите
за консултиране трябва да се дефинира
в статута на звеното за вътрешен одит.
101 – Отразяване на дефиницията на вътрешния одит, Етичния кодекс и Стандартите
в статута на звеното за вътрешен одит
Задължителната сила на дефиницията на
вътрешния одит, Етичния кодекс и Стандартите
трябва да бъде посочена в статута на звеното
за вътрешен одит. Ръководителят на вътрешния одит трябва да обсъди дефиницията на
вътрешния одит, Етичния кодекс и Стандартите
с ръководителя на организацията и с одитния
комитет, ако има сформиран такъв.
110 – Независимост и обективност
Вътрешният одит трябва да бъде независим, а вътрешните одитори – обективни при
изпълнение на своята работа.
Тълкувание:
Независимостта представлява липса на
условия, които да влияят на способността на
вътрешния одит да изпълнява задълженията
си по непредубеден начин. За да постигне
необходимата независимост за ефективно
изпълнение на отговорностите на вътрешния
одит, ръководителят на вътрешния одит има
пряк и неограничен достъп до ръководителя
на организацията. Мерки срещу ограничаване
на независимостта трябва да се предприемат
на ниво отделен одитор, ангажимент, функция
и организация.
Обективността е безпристрастно отношение,
което позволява на вътрешните одитори да изпълняват ангажиментите си така, че те искрено
да вярват в резултата от своята работа, както и в
това, че не са направени компромиси с нейното
качество. Обективността изисква вътрешните
одитори да не подчиняват своята преценка по
одиторски въпроси на чужда преценка. Мерки
срещу накърняването на обективността трябва
да бъдат предприети на ниво отделен одитор,
ангажимент, функция и организация.
111 – Организационна независимост
Ръководителят на вътрешния одит трябва
да докладва на такова ниво в организацията,
което да позволява на звеното за вътрешен одит
да изпълнява своите задължения. Ръководите-
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лят на вътрешния одит трябва да заяви пред
ръководителя на организацията поне веднъж
годишно организационната независимост на
вътрешния одит. Ръководителят на вътрешния
одит трябва да комуникира пряко с ръководителя на организацията и с одитния комитет,
ако има сформиран такъв.
Тълкувание:
Организационната независимост е ефективно постигната, когато ръководителят на
вътрешния одит докладва функционално на
ръководителя на организацията. Като примери
за такова функционално докладване биха могли
да се посочат:
1. Представяне на проект на статут на звеното за вътрешен одит, на стратегическия и
годишния план за дейността по вътрешен одит.
2. Представяне на план за професионално
обучение и развитие на вътрешните одитори.
3. Представяне на годишен доклад за дейността по вътрешен одит.
4. Докладване на резултатите от одитните
ангажименти, на всички случаи на констатирани индикатори за измама, на дадените препоръки и предприетите действия за подобряване
дейността на организацията.
5. Представяне на доклади за изпълнението
на годишния план за дейността по вътрешен
одит.
6. Докладване за адекватността на ресурсите
за вътрешен одит.
7. Докладване за всички случаи, в които е
била ограничена дейността на ръководителя
на вътрешния одит и на вътрешните одитори.
111.У1 – Не трябва да се допуска намеса при
определяне обхвата на дейността по вътрешен одит, изпълнението на одиторската
работа и представянето на резултатите.
112 – Индивидуална обективност
Вътрешните одитори трябва да проявяват
непредубедено и безпристрастно отношение и
да избягват всякакъв конфликт на интереси.
Тълкувание:
Конфликт на интереси възниква, когато
вътрешният одитор има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното
и обективното изпълнение на правомощията
или задълженията му по служба.
Конфликт на интереси съществува дори ако
това не доведе до неетично или неправомерно
действие.
Конфликтът на интереси може да създаде
привидна неправомерност, което да подкопае
доверието спрямо вътрешния одитор, дейността
по вътрешен одит и професията като цяло.
Конфликтът на интереси може да накърни
способността на дадено лице да изпълнява
обективно своите задължения.
113 – Накърняване на независимостта или
обективността
Ако независимостта или обективността са
реално накърнени или има съмнения за това,
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обстоятелствата, свързани с накърняването,
трябва да бъдат доведени до знанието на съответните лица. Начинът на оповестяването ще
зависи от естеството на накърняването.
Тълкувание:
Накърняването на организационната независимост и индивидуалната обективност може
да включва, но не се ограничава до личен
конфликт на интереси, ограничения на обхвата
на дейността по вътрешен одит, на достъпа до
документация, служители и активи и недостатъчно ресурси.
Всички случаи, в които е била ограничена дейността на ръководителя на вътрешния
одит и на вътрешните одитори, задължително
се докладват от ръководителя на вътрешния
одит на ръководителя на организацията и на
одитния комитет, ако има сформиран такъв.
113.У1 – Вътрешните одитори не трябва да
оценяват дейности, за които преди това
са носели отговорност. Обективността се
счита за накърнена, когато вътрешният
одитор извършва ангажимент за даване на
увереност относно дейност, за която той
е бил отговорен през предходната година.
113.У2 – Ангажименти за даване на увереност относно дейности, които са отговорност на ръководителя на вътрешния
одит, трябва да се извършват под надзора
на лице извън звеното за вътрешен одит,
което се определя от ръководителя на
организацията.
113.К1 – Вътрешните одитори могат да
извършват одитни ангажименти за консултиране по отношение на дейности, за
които преди това са носели отговорност.
113.К2 – Ако съществува вероятност да
бъдат накърнени независимостта или
обективността на вътрешните одитори във
връзка с извършването на предложени ангажименти за консултиране, ръководството
трябва да бъде уведомено за това, преди да
бъде приет консултантският ангажимент.
120 – Компетентност и професионална
грижа
Ангажиментите трябва да се изпълняват
компетентно и с професионална грижа.
121 – Компетентност
Вътрешните одитори трябва да притежават
необходимите знания, умения и други способности за изпълнение на индивидуалните си
отговорности. Звеното за вътрешен одит като
цяло трябва да притежава или да осигури необходимите знания, умения и други способности
за изпълнение на своите задължения.
Тълкувание:
Знания, умения и други способности е
събирателно понятие, отнасящо се до професионалната компетентност, необходима на вътрешните одитори, за да изпълняват ефективно
професионалните си отговорности. Вътреш-
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ните одитори се насърчават да демонстрират
своята компетентност чрез придобиването
на подходящи професионални сертификати и
квалификации.
121.У1 – Ръководителят на вътрешния одит
трябва да потърси компетентен съвет и
помощ от експерт от организацията или
извън нея, в случай че служителите в
звеното за вътрешен одит не притежават
знанията, уменията и другите способности,
необходими за изпълнението на целия
ангажимент или на част от него.
1 21.У2 – Вътрешните одитори трябва да
притежават достатъчно знания, за да
могат да оценят риска от измама и начина, по който този риск се управлява от
организацията, но от тях не се очаква да
притежават експертните познания на лица,
чието основно задължение е разкриването
и разследването на измами.
1 21.У3 – Вът решните одитори т рябва
да притежават познания за ключовите
рискове и контроли в областта на информационните технологии, както и за
достъпни технологичнобазирани одитни
техники за осъществяване на възложената им работа. Въпреки това не се очаква
всички вътрешни одитори да притежават
компетентността на вътрешен одитор, чието основно задължение е извършването
на одит на информационните технологии.
1 21.К1 – Ръководителят на вътрешния
одит трябва да откаже ангажимент за
консултиране или да потърси компетентен
съвет и помощ от експерт от организацията
или извън нея, в случай че служителите в
звеното за вътрешен одит не притежават
знанията, уменията и другите способности,
необходими за изпълнението на целия
ангажимент или на част от него.
122 – Професионална грижа
Вътрешните одитори трябва да полагат
грижи и умения, които се очакват от един
разумно предпазлив и компетентен вътрешен
одитор. Професионална грижа не означава
непогрешимост.
1 22.У1 – Вътрешните одитори трябва да
полагат професионална грижа, като вземат
под внимание:
• обема на работата, необходим за постигане целите на ангажимента;
• относителната сложност, същественост
или значимост на въпросите – обект на
ангажиментите за даване на увереност;
• адекватността и ефективността на
процесите на управление, управление
на риска и контрол;
• вероятността от съществени грешки,
измами или несъответствия;
• разходите по извършване на одитния
ангажимент, съотнесени към потенциалните ползи.
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 22.У2 – Професионалната грижа озна1
чава, че вътрешните одитори трябва да
обмислят възможността за използване на
технологичнобазирани одитни техники и
други техники за анализ на данни.
1 22.У3 – Вътрешните одитори трябва да
внимават за съществените рискове, които
могат да повлияят на целите, дейностите
или ресурсите. Въпреки това процедурите за даване на увереност сами по себе
си не гарантират идентифицирането на
всички съществени рискове, дори когато
са изпълнени с професионална грижа.
1 22.К1 – Вътрешните одитори трябва
да проявяват професионална грижа при
изпълнението на ангажимент за консултиране, като вземат под внимание:
• потребностите и очакванията на
ръководството, включително естеството, времетраенето и представянето на
резултатите от ангажимента;
• относителната сложност и обема
на работата, необходима за постигане
целите на ангажимента, и
• разходите по консултантския ангажимент, съотнесени към потенциалните
ползи.
123 – Непрекъснато професионално развитие
Вътрешните одитори трябва да усъвършенстват знанията, уменията и другите си способности чрез непрекъснато професионално
развитие.
130 – Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване
Ръководителят на вътрешния одит трябва да
разработи и прилага програма за осигуряване
на качеството и за усъвършенстване, която
покрива всички аспекти на вътрешния одит.
Тълкувание:
Програмата за осигуряване на качеството и
за усъвършенстване позволява извършването
на оценка на съответствието на дейността
на звеното за вътрешен одит със Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, дефиницията на вътрешния одит, Стандартите за
вътрешен одит в публичния секор и оценка
на спазването на Етичния кодекс. Програмата
оценява също ефикасността и ефективността на
дейността по вътрешен одит и идентифицира
възможности за подобрения.
131 – Изисквания към програмата за осигуряване на качеството и за усъвършенстване
Програмата за осигуряване на качеството и
за усъвършенстване трябва да включва както
вътрешни, така и външни оценки.
Вътрешните оценки трябва да включват:
• текущ мониторинг (преглед) на изпълнението на дейността по вътрешен одит;
• периодични самооценки или оценки
от други лица в организацията, които
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познават достатъчно практиката по вътрешен одит.
Тълкувание:
Текущият мониторинг (преглед) е интегрирана част от осъществяването на ежедневен
надзор, преглед и измерване на дейността по
вътрешен одит.
Текущият мониторинг (преглед) е вграден в
рутинните политики и практики за управление
на дейността по вътрешен одит и използва
необходимите процеси, инструменти и информация, за да оцени спазването на Закона
за вътрешния одит в публичния сектор, дефиницията на вътрешния одит, Етичния кодекс
и Стандартите.
Периодичните оценки се извършват, за да
се оцени спазването на Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, дефиницията на вътрешния одит, Етичния кодекс и Стандартите.
Достатъчното познаване на практиката по
вътрешен одит изисква най-малко разбиране
на нормативната уредба и на методологията
по вътрешен одит в публичния сектор, а също
така и на всички елементи на Международните
професионални практики по вътрешен одит.
Външните оценки трябва да се извършват
поне веднъж на 5 години от квалифициран,
независим оценител или от екип от оценители,
външни за организацията. Ръководителят на
вътрешния одит трябва да обсъди с ръководителя на организацията:
• формата и честотата на външните
оценки, и
• квалификацията и независимостта на
оценителя или на екипа от оценители,
включително всеки възможен конфликт
на интереси.
Тълкувание:
Външните оценки могат да бъдат под формата на пълна външна оценка или самооценка
с независимо потвърждение.
К ва лифицирани ят оценител/ек ипът от
оценители демонст рира компетентност в
две области: професионалната практика по
вътрешен одит и процеса по извършване на
външна оценка. Компетентността може да
бъде демонстрирана чрез съчетание от опит
и теоретични познания. Опитът, придобит в
организации с подобна големина, сложност,
сектор или отрасъл, и техническите умения
се считат за предимство. Когато оценката се
извършва от екип от оценители, трябва да се
има предвид квалификацията на екипа като
цяло, като не е необходимо всички членове на
екипа да притежават всички компетентности.
Ръководителят на вътрешния одит прилага
професионална преценка, когато обсъжда с
ръководителя на организацията квалификацията на независимия оценител или на екипа
от оценители.
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Независим оценител или екип от оценители
са лица, които нямат нито реален, нито предполагаем конфликт на интереси, не са част и
не се намират под контрола на организацията,
в рамките на която е вътрешният одит.
132 – Докладване по програмата за осигуряване на качеството и за усъвършенстване
Ръководителят на вътрешния одит трябва
да доведе до знанието на ръководството резултатите от програмата за осигуряване на
качеството и за усъвършенстване.
Тълкувание:
Формата, съдържанието и честотата на
представянето на резултатите от програмата
за осигуряване на качеството и за усъвършенстване се определят чрез обсъждания с
ръководството и отразяват отговорностите
на вътрешния одит и на ръководителя на
вътрешния одит, съдържащи се в статута на
звеното за вътрешен одит. За да се демонстрира
съответствието със Закона за вътрешния одит
в публичния сектор, с Етичния кодекс и със
Стандартите, резултатите от външните и периодичните вътрешни оценки се представят при
завършването на тези оценки, а резултатите от
текущия мониторинг (преглед) – поне веднъж
годишно. Резултатите включват оценката на
независимия оценител или на екипа от оценители за степента на съответствие, установена
от извършените вътрешни и външни оценки.
133 – Употреба на израза „Съответства със
Стандартите за вътрешен одит в публичния
сектор“
Ръководителят на вътрешния одит може
да обяви, че дейността по вътрешен одит съответства на Стандартите за вътрешен одит
в публичния сектор само ако резултатите от
програмата за осигуряване на качеството и за
усъвършенстване подкрепят това твърдение.
Тълкувание:
Дейността по вътрешен одит е в съответствие със Стандартите, когато постига резултатите, изисквани от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Етичния кодекс и
Стандартите. Резултатите от програмата за
осигуряване на качеството и за усъвършенстване се отнасят както до вътрешните, така и до
външните оценки. Всички звена за вътрешен
одит разполагат с резултатите от вътрешните
оценки, а тези, които съществуват над пет
години, имат възможност да разполагат и с
резултатите от извършените външни оценки.
134 – Обявяване на несъответствие
Когато несъответствието със Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, Етичния
кодекс и Стандартите оказва влияние върху
цялостния обхват или работата на вътрешния
одит, ръководителят на вътрешния одит трябва
да информира за това ръководството.
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 ТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
С
НА РАБОТАТА
200 – Управление на вътрешния одит
Ръководителят на вътрешния одит трябва
да управлява вътрешния одит ефективно, така
че той да носи полза за организацията.
Тълкувание:
Вътрешният одит е ефективно управляван,
когато:
• резултатите от работата на вътрешния
одит отговарят на целта и отговорностите, определени в статута на звеното за
вътрешен одит;
• дейността по вътрешен одит съответства
на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор и Стандартите, и
• лицата, които участват в дейността по
вътрешен одит, спазват Етичния кодекс
и Стандартите.
Вътрешният одит носи полза за организацията, когато предоставя разумна увереност
и допринася за ефективността и ефикасността
на процесите по управление, управление на
риска и контрол.
201 – Планиране
Ръководителят на вътрешния одит трябва
да изготвя планове въз основа на оценка на
риска, в които да определя приоритетите на
вътрешния одит в съответствие с целите на
организацията.
Тълкувание:
Ръководителят на вътрешния одит отговаря
за изготвянето на стратегически и на годишни
планове за дейността по вътрешен одит въз
основа на оценка на риска. Ръководителят на
вътрешния одит взема предвид изготвената
стратегия/рамка за управление на риска, както
и определените нива на афинитет към риска от
ръководството на организацията. Ако такава
стратегия/рамка за управление на риска не е
изготвена, ръководителят на вътрешния одит
използва собствена преценка по отношение
на рисковете въз основа на информацията,
получена от ръководството на организацията.
Ръководителят на вътрешния одит трябва
да преразгледа и коригира съответния план,
когато това е необходимо, поради настъпили
промени в дейността, процесите, рисковете,
програмите, системите и контролите в организацията.
2 01.У1 – Планирането на ангажиментите
на вътрешния одит трябва да се базира
на оценка на риска, която се прави поне
веднъж годишно. В този процес е необходимо да се вземе предвид мнението,
предоставено от ръководството и от одитния комитет, ако има сформиран такъв.
2 01.У2 – Ръководителят на вътрешния
одит трябва да идентифицира и да вземе
под внимание очакванията на ръководството на организацията и на одитния
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коми тет, ако има сформи ран так ъв,
относно становищата и изводите на вътрешния одит.
2 01.К1 – Ръководителят на вътрешния
одит трябва да обмисли дали да приеме
ангажимент за консултиране, като прецени доколко изпълнението му ще доведе
до по-добро управление на рисковете, ще
донесе полза и ще подобри дейностите
в организацията. Поетите ангажименти
трябва да бъдат включени в плана.
202 – Представяне и одобрение
Ръководителят на вътрешния одит трябва
да представи плановете за вътрешен одит и
оценката за необходимите ресурси на ръководството и на одитния комитет, ако има
сформиран такъв, за преглед и одобрение,
включително междувременно възникналите съществени промени. Ръководителят на
вътрешния одит трябва да съобщи и какъв
ефект биха имали ресурсните ограничения.
203 – Управление на ресурсите
Ръководителят на вътрешния одит трябва
да се увери, че ресурсите за дейността по
вътрешен одит са подходящи, достатъчни и
ефективно разпределени за изпълнението на
одобрените планове.
Тълкувание:
Под подходящи ресурси се разбира съчетанието от знания, умения и други способности,
необходими за изпълнението на съответния
план.
Под достатъчни ресурси се разбира количеството ресурси, необходимо за изпълнение
на плана.
Ресу рсите са ефективно разпределени,
когато се използват по начин, оптимизиращ
изпълнението на одобрения план.
204 – Политики и процедури
Ръководителят на вътрешния одит трябва
да одобри политики и процедури за работа
на вътрешния одит.
Тълкувание:
Формата и съдържанието на политиките
и процедурите зависят от размера и структурата на вътрешния одит и от сложността на
неговата работа.
205 – Координация
Ръководителят на вътрешния одит трябва да обменя информация и да координира
дейността си с тази на други лица и органи,
вътрешни и външни, които извършват одит,
инспекция или предоставят анализи и консултантски услуги, за да осигури оптимален
обхват и минимално дублиране на усилия.
206 – Докладване пред ръководителя на
организацията и пред одитния комитет, ако
има сформиран такъв
Ръководителят на вътрешния одит трябва
да докладва периодично пред ръководителя
на организацията и пред одитния комитет,
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ако има сформиран такъв, относно целите,
правомощията, отговорностите на вътрешния
одит и изпълнението на плана. Докладването
трябва да включва значителните рискове, на
които е изложена организацията, както и въпроси относно контрола, рисковете от измами,
управлението и други, за които е необходимо
или е било поискано от ръководството или от
одитния комитет, ако има сформиран такъв,
да бъдат докладвани.
Тълкувание:
Честотата и съдържанието на докладването
се определят чрез обсъждане с ръководителя
на организацията и с одитния комитет, ако
има сформиран такъв, и зависят от важността
на информацията, която следва да се представи, и от неотложността на съответните
действия, които следва да се предприемат от
ръководителя на организацията и от одитния
комитет, ако има сформиран такъв.
207 – Вътрешен одит от външни за организацията лица
Когато дейността по вътрешен одит се
възлага на външно за организацията лице, то
уведомява ръководителя на организацията, че
отговорността за поддържане на ефективен
вътрешен одит е негова.
210 – Естество на работата
Вътрешният одит трябва да оценява процесите по управление, управление на риска
и контрол и да допринася за подобряването
им, като прилага систематичен и дисциплиниран подход.
211 – Управление
Вътрешният одит трябва да оценява и да
дава подходящи препоръки за подобряване
на процеса на управление, насочени към
постигането на следните цели:
• насърчаване на етични отношения и
ценности в рамките на организацията;
• осигуряване на ефективно управление на
организацията и поемане на отговорност;
• п редос та вяне на информа ц и я к ъм
съответните звена в организацията по
отношение на рисковете и контрола, и
• координиране на дейностите и обмен
на информация между одитния комитет,
ако има сформиран такъв, външните и
вътрешните одитори и ръководството.
211.У1 – Вътрешният одит трябва да оцени
създаването, изпълнението и ефективността на задачите, програмите и дейностите, свързани с етиката в организацията.
211.У2 – Вътрешният одит трябва да оцени
дали управлението на информационните
технологии в организацията подпомага
стратегиите и целите на организацията.
212 – Управление на риска
Вътрешният одит трябва да оценява ефективността и да допринася за подобряването
на процесите по управление на риска.
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Тълкувание:
Определянето на ефективността на процесите по управление на риска се основава на
оценката на вътрешния одитор дали:
• целите на организацията подкрепят и
съответстват на нейната мисия;
• значителните рискове са идентифицирани и оценени;
• е избрана подходяща реакция на рисковете, съответстващи на риск афинитета
на организацията, и
• своевременно се събира и предоставя
релевантна информация за рисковете,
позволяваща на ръководството и служителите в организацията да изпълняват
своите отговорности.
Вътрешният одит може да събира необходимата информация за тази оценка по време
на различни одитни ангажименти. Резултатите
от тези ангажименти, разглеждани като цяло,
осигуряват разбиране за процесите по управление на риска в организацията и тяхната
ефективност.
Мониторингът на процесите по управление на риска се осъществява чрез текущи
управленски дейности, отделни оценки или
чрез двете.
212.У1 – Вътрешният одит трябва да оценява рисковете, свързани с управлението,
оперативната дейност и информационните
системи на организацията, които могат
да възникнат по отношение на:
• съответствието им със закони, подзаконови и вътрешни актове, политики,
процедури и договори;
• надеждността и целостта на финансовата и оперативната информация;
• ефективността и ефикасността на
оперативните дейности и програми;
• опазването на активите;
• постигане на стратегическите цели
на организацията.
212.У2 – Вът решни ят одит т рябва да
оценява вероятността от извършване на
измами и как организацията управлява
риска от измами.
212.К1 – При изпълнение на консултантски ангажименти вътрешните одитори
трябва да обърнат внимание на рисковете,
свързани с целите на ангажимента, и да
имат предвид съществуването на други
значими рискове.
212.К2 – Вътрешните одитори трябва да
използват информацията за рисковете,
придобита при извършване на консултантски ангажименти, при оценяване
на процесите по управление на риска в
организацията.
212.К3 – Когато подпомагат ръководството при въвеждането и подобряването на процесите по управление на
риска, вътрешните одитори не трябва да
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поемат отговорност за управлението на
рисковете.
213 – Контрол
Вътрешният одит трябва да подпомага
организацията при поддържането на ефективни форми на контрол, като оценява тяхната ефективност и ефикасност и насърчава
непрекъснатото им усъвършенстване.
213.У1 – Вътрешният одит трябва да оценява адекватността и ефективността на
формите за контрол, изградени в отговор
на рисковете в рамките на управлението
на организацията, оперативната дейност
и информационните системи, по отношение на:
• постигане на стратегическите цели
на организацията;
• съответствието им със закони, подзаконови и вътрешни актове, политики,
процедури и договори;
• надеждността и целостта на финансовата и оперативната информация;
• ефективността и ефикасността на
оперативните дейности и програми;
• опазването на активите.
213.К1 – В процеса на идентифициране
и оценяване на значимите рискове за организацията вътрешните одитори трябва
да използват информацията за формите
за контрол, придобита при извършване
на консултантските ангажименти.
220 – Планиране на ангажимента
Вътрешните одитори трябва да разработят
и документират план за всеки поет ангажимент, който да включва целите, обхвата, времетраенето и разпределението на ресурсите
за изпълнение на ангажимента.
При планиране на работата по ангажимента
вътрешните одитори трябва да имат предвид:
• целите на дейността, която се проверява, както и механизмите, чрез които се
контролира тяхното постигане;
• съществените рискове, на които е изложена дейността, нейните цели, ресурсите
и операциите, както и механизмите, чрез
които потенциалното влияние на риска
се поддържа в допустими граници;
• адек ватност та и ефек тивност та на
процесите на управление, управление
на риска и контрол спрямо приложима
рамка или модел, и
• възможностите за извършване на значителни подобрения на процесите на управление, управление на риска и контрол.
220.К1 – При консултантски ангажимент
вътрешните одитори трябва да постигнат
заедно с ръководството разбиране по
отношение на целите, обхвата, съответните отговорности и другите очаквания
на ръководството. При значими ангажименти това разбиране трябва да бъде
документирано.
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221 – Цели на ангажимента
Всеки ангажимент трябва да има конкретно
определени цели.
2 21.У1 – Вът решните одитори т рябва
да направят предварителна оценка на
рисковете, свързани с проверяваната
дейност. Целите на ангажимента трябва
да отразяват резултатите от тази оценка.
221.У2 – В процеса на определяне на целите на ангажимента вътрешните одитори
трябва да имат предвид вероятността за
наличието на съществени грешки, измами, несъответствия и др.
221.У3 – Необходими са адекватни критерии за оценка на управлението, управлението на риска и контрола. Вътрешните
одитори трябва да установят степента, до
която ръководството е въвело адекватни
критерии за определяне постигането на
поставените цели и задачи. Ако тези критерии са адекватни, вътрешните одитори
трябва да ги използват в процеса на оценяване. Ако критериите не са адекватни,
вътрешните одитори трябва да работят
заедно с ръководството за създаването
на подходящи критерии за оценяване.
221.К1 – Целите на консултантските ангажименти трябва да отчитат процесите
на управление, управление на риска и
контрол, доколкото за това е постигнато
съгласие с ръководството.
221.К2 – Целите на консултантските ангажименти трябва да бъдат в съответствие
с ценностите, стратегиите и целите на
организацията.
222 – Обхват на ангажимента
Установеният обхват трябва да бъде достатъчен за постигането на целите на ангажимента.
222.У1 – При определяне обхвата на ангажимента трябва да се вземат предвид
съот вет ни те системи, док у мен таци я,
персонал и имущество, вк лючително
това, което се намира под контрола на
външни за организацията лица.
222.У2 – Ако при изпълнение на ангажимент за даване на увереност възникнат
значителни възможности за консултиране,
трябва да бъде постигнато отделно писмено разбиране с ръководството относно
целите, обхвата, отговорностите и другите
очаквания. Резултатите от ангажимента
за консултиране трябва да бъдат представени в съответствие със стандартите
за извършване на консултантска дейност.
222.К1 – При изпълнение на консултантски ангажимент вътрешните одитори
трябва да осигурят достатъчен обхват
на ангажимента, за да бъдат постигнати
договорените цели. Ако по време на ангажимента у вътрешните одитори възникнат
резерви по отношение на обхвата, тези
резерви трябва да се обсъдят с ръковод-
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ството, за да се реши дали изпълнението
на ангажимента да продължи.
222.К2 – При изпълнение на консултантски ангажимент вътрешните одитори
трябва да обърнат внимание на формите
на контрол, съотносими към целите на
ангажимента, и на значими въпроси,
свързани с контрола.
223 – Разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента
Ръководителят на вътрешния одит трябва
да определи подходящи и достатъчни ресурси за постигане на целите на ангажимента
след оценяване на естеството и сложността
на всеки ангажимент, срока за изпълнението
му и наличните ресурси.
224 – Работна програма на ангажимента
Вътрешните одитори трябва да изготвят
работни програми за постигане целите на
ангажимента. Тези работни програми трябва
да се документират.
224.У1 – Работните програми трябва да
включват процедури за идентифициране, анализ, оценка и документиране на
информацията по време на ангажимента. Работната програма трябва да бъде
одобрена от ръководителя на вътрешния
одит, преди да започне нейното изпълнение. Одобрение се изисква и за всяка
следваща промяна в нея.
224.К1 – Работните програми по консултантски ангажименти могат да бъдат с
различна форма и съдържание в зависимост от естеството на ангажимента.
230 – Изпълнение на ангажимента
Вътрешните одитори трябва да идентифицират, анализират, оценяват и документират
достат ъчно информация, за да постигнат
целите на ангажимента.
231 – Идентифициране на информацията
Вътрешните одитори трябва да идентифицират достатъчна, надеждна, уместна и
полезна информация, за да постигнат целите
на ангажимента.
Тълкувание:
Под достатъчна информация се разбира фактическа, адекватна и убедителна информация,
при наличието на която едно разсъждаващо
логично и информирано лице би достигнало
до същите заключения, до които е достигнал
одиторът.
Надеждна информация е тази, която е
максимално постижима чрез използване на
подходящи техники по ангажимента.
Уместната информация подкрепя наблюденията, констатациите и препоръките по
ангажимента и съответства на целите на
ангажимента.
Полезната информация помага на организацията да постигне целите си.
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232 – Анализ и оценка
Вътрешните одитори трябва да основават
изводите и резултатите от ангажимента на
извършени подходящи анализи и оценки.
233 – Документиране на информацията
Вътрешните одитори трябва да документират съответната информация, подкрепяща
изводите и резултатите от ангажимента.
2 33.У1 – Ръководителят на вътрешния
одит трябва да упражнява контрол върху
достъпа до документацията по ангажимента. Ръководи тел я т на вът решни я
одит трябва да получи одобрението на
ръководителя на организацията, преди
да разкрие такава документация пред
външни лица.
2 33.У2 – Ръководителят на вътрешния
одит трябва да разработи изисквания
за съхраняване на документацията по
ангажиментите, независимо от формата,
под която всеки от документите се съхранява. Тези изисквания трябва да са в
съответствие с вътрешните правила на
организацията, както и с всички приложими нормативни или други изисквания.
2 33.К1 – Ръководителят на вътрешния
одит трябва да разработи изисквания и
политики за запазването и съхраняването
на документацията по ангажиментите,
както и да определи реда за предоставянето є на вътрешни и външни лица. Тези
политики трябва да са в съответствие с
вътрешните правила на организацията,
както и с всички свързани нормативни
или други изисквания.
234 – Надзор върху работата по ангажимента
Ръководителят на вътрешния одит осъществява надзор по подходящ начин върху
изпълнението на ангажиментите с цел да се
осигури постигане на целите, качество на
работата и развитие на персонала.
Тълкувание:
Степента на необходимия надзор ще зависи
от професионализма и опита на вътрешните
одитори и от сложността на ангажимента.
Ръководителят на вътрешния одит носи цялостната отговорност за извършването на
надзор над ангажимента. Ръководителят на
вътрешния одит може да възложи на друг вътрешен одитор с подходящ опит извършването
на надзора. Извършеният надзор следва да се
документира и съхранява по подходящ начин.
240 – Представяне на резултатите
Вътрешните одитори трябва да представят
резултатите от изпълнението на ангажиментите.
241 – Критерии за представяне на резултатите
При представянето на резултатите трябва да
се посочат целите и обхватът на ангажимента,
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както и приложимите изводи, препоръки и
планове за действие.
2 41.У1 – Окончателният доклад за резултатите от ангажимента трябва да съдържа мнение и/или заключение (извод)
на вътрешните одитори, когато това е
уместно. Очакванията на ръководителя
на организацията, на одитния комитет,
ако има сформиран такъв, и на други
заинтересовани страни трябва да се имат
предвид, когато се предоставят мнения
или заключения (изводи). Те задължително се подкрепят с достатъчна, надеждна,
уместна и полезна информация.
Тълкувание:
Мненията на ниво одитен ангажимент
могат да бъдат изразени под формата на оценки, изводи и други описания на резултатите.
Съответният ангажимент може да бъде по
отношение на формите за контрол, свързани
с даден процес, риск или структурно звено.
Формулирането на такива мнения изисква
преценка на резултатите от ангажимента и
на тяхната значимост.
2 41.У2 – Вътрешните одитори се насърчават да отбелязват доброто представяне на
организацията при изготвяне на доклада
за резултатите от ангажимента.
2 41.У3 – При предоставянето на резултатите от ангажимента на лица извън
организацията трябва да се посочат и
ограниченията за разпространяването и
използването им.
2 41.К1 – Отчитането на напредъка и на
резултатите от консултантските ангажименти може да бъде различно по форма
и съдържание в зависимост от естеството
на ангажимента и от потребностите на
ръководството.
242 – Качество на докладите
Докладите трябва да бъдат прецизни, обективни, ясни, стегнати, конструктивни, пълни
и навременни.
Тълкувание:
Докладите са прецизни, когато не съдържат
грешки и изкривена информация и отразяват
вярно съществените факти и обстоятелства.
Докладите са обективни, когато са честни,
безпристрастни и непредубедени и са резултат от справедлива и балансирана оценка на
всички релевантни факти и обстоятелства.
Докладите са ясни, когато са лесно разбираеми и логични, не съдържат излишни
технически термини и предоставят цялата
значима и релевантна информация.
Докладите са стегнати, когато са конкретни
и не съдържат ненужни обяснения, излишни
подробности, повторения и многословие.
Докладите са конструктивни, когато подпомагат ръководството и водят до подобряване
на дейността, в случай че това е необходимо.
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Докладите са пълни, когато в тях не е пропуснато нищо съществено, което да е от значение
за неговите потребители, и когато включват
цялата значима и релевантна информация и
констатации в подкрепа на направените препоръки и изводи.
Докладите са навременни, когато са представени в подходящия момент и своевременно,
в зависимост от значимостта на разглежданите
въпроси, и позволяват на ръководството да
предприеме подходящи коригиращи действия.
Ако окончателният доклад съдържа съществена грешка или пропуск, ръководителят на
вътрешния одит трябва да предостави коригираната информация на всички лица, които са
получили първоначалния доклад.
243 – Употреба на израза „Извършен в
съответствие със Стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор“
Вътрешните одитори могат да докладват
по отношение на своите ангажименти, че са
„Извършени в съответствие със Стандартите
за вътрешен одит в публичния сектор“ само и
единствено ако резултатите от програмата за
осигуряване на качеството и за усъвършенстване подкрепят това твърдение.
Обявяване на несъответствие на ангажимента
Когато несъответствие с дефиницията на
вътрешния одит, с Етичния кодекс или със
Стандартите окаже влияние върху изпълнението
на определен ангажимент, при представянето
на резултатите от него трябва да се посочат:
• принципът или правилото в дефиницията, в Етичния кодекс или в Стандарта/
Стандартите, с които не е постигнато
пълно съответствие;
• причината/причините за несъответствието, и
• влиянието на несъответствието върху изпълнението и резултатите от ангажимента.
244 – Получатели на резултатите от ангажимента
Ръководителят на вътрешния одит трябва да
предостави на подходящите лица резултатите
от ангажимента.
Тълкувание:
Ръководителят на вътрешния одит е отговорен за прегледа и одобряването на доклада
от ангажимента преди окончателното му представяне, както и за решението на кого и как
да бъде предоставен.
Когато ръководителят на вътрешния одит
делегира това задължение, той не се освобождава от отговорността за него.
2 44.У1 – Ръководителят на вътрешния
одит е отговорен крайните резултати от
ангажимента да бъдат предоставени на
лицата, които имат отношение към тях.
244.У2 – Ако няма други правни изисквания, предвидени в закон или в друг акт,
преди представяне на резултатите на лица
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извън организацията ръководителят на
вътрешния одит е длъжен:
• да оцени потенциалния риск за организацията;
• да се консултира с ръководството и с
правоспособен юрист от организацията,
в случай че е уместно;
• да контролира разпространението
на резултатите, като ограничи тяхното
използване.
2 44.К1 – Ръководителят на вътрешния
одит носи отговорността за предоставянето на ръководството на организацията
на крайните резултати от ангажимента
по консултиране.
244.К2 – При изпълнение на консултантски ангажименти могат да бъдат установени проблеми, свързани с управлението
на риска, контрола и управлението в организацията. Винаги когато тези въпроси са
значими за организацията, за тях трябва
да бъдат информирани ръководството и
одитният комитет, ако има сформиран
такъв.
245 – Цялостни мнения
Когато се предоставя цялостно мнение,
трябва да се имат предвид очакванията на
ръководителя на организацията и на одитния
комитет, ако има сформиран такъв. Мнението
трябва да бъде подкрепено с достатъчна, надеждна, уместна и полезна информация.
Тълкувание:
Цялостното мнение е оценката, заключението и/или друго описание на резултатите,
изразено от ръководителя на вътрешния одит
относно общото управление, управлението на
риска и/или контролните процеси в организацията. То се основава на професионалната
оценка на ръководителя на вътрешния одит,
базирана на резултатите от редица отделни
одитни ангажименти за определен период от
време.
При предоставяне на цялостно мнение се
посочват:
• обхватът, включително времевият период,
за който се отнася мнението;
• ограничения на обхвата;
• всички проекти и други лица, предоставящи услуги за даване на увереност, които
са взети предвид;
• рамката на риска или контрола, или
други критерии, използвани като основа
на цялостното мнение, и
• цялостното мнение, преценка или заключение, което е направено.
Причините за незадоволително цялостно
мнение трябва да бъдат оповестени.
250 – Мониторинг на напредъка
Ръководителят на вътрешния одит трябва
да изгради и поддържа система за мониторинг
на статуса на резултатите, представени на
ръководството.
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 50.У1 – Ръководителят на вътрешния
2
одит трябва да въведе процес за проследяване на резултатите и да се увери, че
управленските действия са били ефективно
осъществени или че ръководството е поело
риска от непредприемане на действия.
2 50.К1 – Вътрешни ят одит трябва да
наблюдава статуса на резултатите от
консултантски ангажименти до степента,
договорена с ръководството.
260 – Комуникация относно приемането
на рискове
Ако ръководителят на вътрешния одит счита,
че ръководството е приело ниво на риск, което
може да е неприемливо за организацията, той
трябва да обсъди въпроса с ръководителя на
организацията. Ако въпросът не бъде разрешен, ръководителят на вътрешния одит трябва
да докладва пред одитния комитет, ако има
сформиран такъв.
Тълкувание:
Идентифицирането на риск, приет от ръководството, може да бъде резултат от ангажимент за даване на увереност или консултиране, мониторинг на напредъка по действията,
предприети от ръководството, в резултат на
предишни одитни ангажименти. Вземането
на решения за предприемането на мерки по
ограничаване на даден риск не е отговорност
на ръководителя на вътрешния одит.
2217

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
ОТ 31 МАРТ 2014 Г.

за приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на изборите
за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на изборите
за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. на обща стойност
23 886,0 хил. лв.
(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за сумата по ал. 1, разпределени съгласно
приложението.
(3) Разходите и трансферите по ал. 2 да се
осигурят за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по пореден № 1 от
приложението да се увеличат разходите по
бюджета на Централната избирателна комисия
за 2014 г.
(2) Със сумата 4730,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 44, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по пореден № 2 от
приложението да се увеличат разходите по
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политиката в областта на осъществяването
на държавните функции на територията на
областите в Република България, бюджетна
програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ – 11 171,0 хил. лв.,
и по бюджетна програма „Администрация“ –
1780,0 хил. лв., по бюджета на Министерския
съвет за 2014 г.
(2) Със сумата 4,600 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по пореден № 3 от
приложението да се увеличат разходите по
„Други бюджетни програми (общо)“, бюджетна
програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие за 2014 г.
(2) Със сумата 262,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по пореден № 4 от
приложението да се увеличат разходите по
политиката в област та на защита на националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения
ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението, бюджетна
програма „Противодействие на престъпността,
опазване на обществения ред и превенция,
миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница“ – 2844,0 хил. лв., и бюджетна
програма „Пожарна безопасност и защита на
населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 156,0 хил. лв., по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
(2) Със сумата 522,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по пореден № 5
от приложението да се увеличат разходите
по политиката в областта на развитието на
ефективна дипломатическа служба, бюджетна
програма „Администриране и осигуряване на
дипломатическата служба“ – 301,0 хил. лв., и
бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“ – 399,0 хил. лв.,
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г.
(2) Със сумата 590,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 7. (1) Със сумата по пореден № 6 от
приложението да се увеличат разходите по
политиката в областта на отбранителните
способности, бюджетна програма „Административно управление и осигуряване“, по бюджета
на Министерството на отбраната за 2014 г.
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(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 8. (1) Със сумата по пореден № 7 от
приложението да се увеличат разходите по политиката в областта на всеобхватно, достъпно и
качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното
образование; учене през целия живот, бюджетна
програма „Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование“ – 11,6 хил. лв., и бюджетна
програма „Администрация“ – 3,4 хил. лв., по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(2) Със сумата 12,6 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 9. Със сумите по поредни номера 8, 9 и
10 от приложението да се увеличат бюджетните
взаимоотношения с централния бюджет съответно с бюджетите на Българското национално
радио, Българската национална телевизия и
Българската телеграфна агенция за 2014 г.
Чл. 10. (1) Със сумата по пореден № 11 от
приложението да се увеличат разходите по
бюджета на Сметната палата за 2014 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 4, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 11. (1) Бюджетните взаимоотношения на
общините по подготовката и произвеждането
на изборите, в т. ч. за възнагражденията на
членовете на секционните избирателни комисии, включително осигурителните вноски,
се осигуряват чрез трансфер от бюджета на
Министерския съвет за 2014 г. в рамките на
одобрените разходи по чл. 3, ал. 1.
(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините и бюджета на Министерския
съвет се променя до размера на извършените
трансфери по ал. 1.
Чл. 12. Първостепенните разпоредители с
бюджет по бюджетите по чл. 1 да извършват
съответните промени по бюджетите си за 2014 г.
и да уведомяват министъра на финансите.
Чл. 13. Министерският съвет и Централната избирателна комисия могат да извършват
компенсирани промени между отделните разходни позиции/бюджетни взаимоотношения с
други бюджети, за които промени уведомяват
министъра на финансите.
Чл. 14. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 15. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет до 29 август 2014 г. представят на
министъра на финансите отчет за разходите,
с изключение на разходите по пореден № 1.1
от приложението, в частта за Централната
избирателна комисия.
(2) С размера на неусвоените средства първостепенните разпоредители с бюджет намаляват разходите по бюджетите си/бюджетните
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взаимоотношения с централния бюджет и
уведомяват министъра на финансите.
(3) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 51, ал. 2 и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
§ 2. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 18 и 25 от 2014 г.) в
колона 3 се правят следните изменения:
1. В пореден № 3 числото „47 142 300“ се
заменя с „48 702 300“.
2. В пореден № 7 числото „22 789 600“ се
заменя с „22 899 600“.
3. В пореден № 9 числото „903 580 000“ се
заменя с „906 058 000“.
4. В пореден № 13 числото „27 554 000“ се
заменя с „27 556 400“.
5. В пореден № 17 числото „29 348 700“ се
заменя с „29 786 700“.
6. В пореден № 40 числото „1 011 000“ се
заменя с „2 011 000“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по чл. 1 и на генералните
директори на Българското национално радио,
Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
31 март 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към чл. 1

ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България през 2014 г.
№
по
ред
1
1.

1.1.

Наименование на разходите
2
Разходи по бюджета на Центра лната избирателна комисия за организационнотех ническа подготовка на
изборите, в т.ч.:
За възнаграждения, включително осигурителни вноски,
на членовете на Централната
избирателна комисия и по
граждански договори

В левове
3
5 730 000

1 000 000
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1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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3

За мат ериа лно -т ех ни ческо
180 000
оси г у ря ва не дей нос т та на
Цен т ра л н ат а и з би рат е л н а
комисия
За обработка на данните от
2 200 000
гласуването и за издаване на
бюлетин с резултатите
Разходи за медийни пакети,
2 000 000
които ще се заплащат от ЦИК
на партиите, коалициите и
инициативните комитети
За разяснителна кампания
350 000
от Централната избирателна
комисия за правата и задълженията на гражданите и за
начина на гласуване
Разходи по бюджета на Ми- 12 951 000
нистерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:
За възнаграждения, включи7 971 000
телно осигурителни вноски,
на членовете на районните
и секционните избирателни
комисии
За логистично осигуряване
3 550 000
на изборния процес от админист раци ята на Министерския съвет, областните и
общинските администрации
За отпечатване на хартиените
1 250 000
бюлетини, в т. ч. таксата за
финансов контрол
За доставка на устройства
180 000
за машинно гласу ване, за
п рог рамно осиг у ряване,
с ъ х р а нен ие и т ех н и ч е с к а
п од д р ъ ж к а , в к л юч и т е л н о
консумативи
Разходи по бюджета на Ми700 000
нистерството на регионалното развитие – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване“
Разходи по бюджета на Ми- 3 000 000
нистерството на вътрешните
работи
Разходи по бюджета на Ми700 000
нистерството на външните
работи
Разходи по бюджета на Ми80 000
нистерството на отбраната
Разходи по бюджета на Ми15 000
нистерството на образованието и науката
Разходи на Българското на200 000
ционално радио
Разходи на Българската на270 000
ционална телевизия
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Разходи на Българската те180 000
леграфна агенция за организацията на международен
пресцентър
Разходи по бюджета на Смет60 000
ната палата
ОБЩО: 23 886 000

Забележка. В разходите по т. 1.1 са включени и
възнагражденията на членовете на Централната
избирателна комисия като постоянно действащ
орган до края на 2014 г.
2291

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
ОТ 1 АПРИЛ 2014 Г.

за приемане на Наредба за организацията и
контрола по изпълнението на Националния
план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за организацията и контрола по изпълнението на
Националния план за инвестиции за периода
2013 – 2020 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

НАРЕДБА

за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за
периода 2013 – 2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и
редът за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции
за периода 2013 – 2020 г. (НПИ).
Чл. 2. (1) За отчитане на приходите и разходите по изпълнението на НПИ се открива
транзитна сметка „Национален план за инвестиции“ (СНПИ).
(2) Сметката по ал. 1 е обособена част от
бюджета на Министерството на икономиката
и енергетиката (МИЕ).
Чл. 3. (1) Средствата от СНПИ се използват
за преоборудване и подобряване (модернизация)
на националната енергийна инфраструктура с
цел пряко или непряко намаляване на емисии
на парникови газове, изпускани от инсталации
за производство на електрическа енергия и от
инсталации за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия.
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(2) Типовете проекти, включени в НПИ,
разходите за които се възстановяват при условията и по реда на настоящата наредба, са:
1. проекти за преоборудване и подобряване
(модернизация) на преноса и разпределението
на електрическа енергия;
2. проекти за подобряване на националната
газова инфраструктура;
3. проекти за подобряване на управлението
на електроенергийната система.
(3) Проектите по ал. 2 трябва да отговарят
на следните условия:
1. инвестициите пряко или непряко да допринасят за намаляване на емисиите на парникови
газове по икономически ефективен начин;
2. размерът на инвестициите трябва да е
равен или по-голям от пазарната стойност
на разпределените безплатни квоти за отделния оператор за целия преходен период
2013 – 2020 г.; при отклонение на пазарната
стойност на емисиите на парникови газове,
по-голямо от 10 на сто спрямо референтната
им цена, заложена в НПИ, ежегодно до 1 юли
министърът на икономиката и енергетиката
обявява корекция на референтната цена на
база сетълмент цените от борса ICE за бъдещи
договори с дата на плащане през месец юни
от текущата година; корекцията е в сила за
следващата календарна година; средната стойност на сетълмент цените за бъдещи договори
с падеж през месец юни всяка година определя
стойността на безплатните квоти на емисии,
които се разпределят през следващата година;
определянето на корекцията се извършва на
базата на първия търговски ден на месеца от
съответния период за получаване на средната
стойност; съответният период е от месец юли
на предходната година до месец юни от текущата година; при промяна на референтната
цена на тон емисии се извършва корекция
на необходимата инвестиция за получаване
на определените в раздел „Баланс“ на НПИ
безплатни квоти;
3. инвестициите да са съвместими със съответното законодателство на Европейския съюз;
те не трябва да засилват господстващи позиции,
неоправдано да изкривяват конкуренцията и
търговията във вътрешноевропейския пазар и
при възможност, да засилват конкуренцията на
вътрешноевропейския пазар на електрическа
енергия;
4. реализацията на предложените проекти
да е започнала не по-рано от 25 юни 2009 г.;
5. инвестициите да бъдат допълнителни
спрямо инвестициите, които Република България извършва, за да изпълни други цели или
изисквания, произтичащи от законодателството
на Европейския съюз;
6. проектите, включени в НПИ, не трябва
да водят до нарастване на мощностите за производство на електрическа енергия в страната;
в случай че на оператори на нови мощности
за производство на електрическа енергия са
разпределени безплатни квоти за емисии на
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парникови газове съгласно чл. 46 от Закона
за ограничаване изменението на климата, е
необходимо равна или по-голяма сума от стари
мощности за производство на електрическа
енергия да бъде изведена от експлоатация;
министърът на икономиката и енергетиката
отговаря за постигането на това съответствие;
7. инвестициите да допринасят за разнообразяване и за намаляване на въглеродната интензивност на енергийния микс и на използваните
в електропроизводството енергийни източници;
8. инвестициите да са икономически жизнеспособни след 2019 г.;
9. проектите да се реализират на територията
на Република България.
Чл. 4. (1) Операторите на инсталации, включени в НПИ, са длъжни:
1. да извършат инвестиции за изпълнение на
проектите, включени в НПИ, на собствените
си площадки;
2. да правят вноски по СНПИ в размер и
в срокове, посочени в глава втора, раздел V,
когато в НПИ не е предвидено да извършват
инвестиции на собствените си площадки;
3. да правят вноски по СНПИ, когато инвестициите, предвидени в НПИ, са по-малки
от паричната равностойност на разпределените
им безплатни квоти за емисии на парникови
газове за целия период на изпълнение, в размер
и в срокове, посочени в глава втора, раздел V.
(2) Операторите, изпълняващи проекти,
включени в НПИ, са длъжни да извършат
инвестиции за изпълнение на тези проекти,
като разходите се възстановяват от СНПИ в
съответствие с тази наредба.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ
Чл. 5. Министърът на икономиката и енергетиката чрез специализираната администрация
на МИЕ организира изпълнението на НПИ,
провежда текущ и окончателен контрол върху
изпълнението на НПИ и извършва оценяване
на напредъка и съответствието на инвестициите
с изискванията на наредбата.
Раздел І
Организация на изпълнение на НПИ
Чл. 6. (1) За изпълнението на дейностите по
проектите, включени в НПИ, операторите по
чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2 представят на министъра на икономиката и енергетиката техническо
задание за изпълнение на проектите в срок не
по-късно от шест месеца преди годината на
започване на инвестицията.
(2) Техническото задание за изпълнение на
проектите по ал. 1 съдържа:
1. описание на дейностите и обектите по
проекта;
2. времеви график за извършване на дейностите по проекта;
3. размер на инвестициите по етапи и по
години;
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4. планирани количества намалени емисии
на парникови газове.
(3) Министърът на икономиката и енергетиката разглежда, оценява и утвърждава техническото задание по ал. 1 в срок 30 дни от
неговото внасяне в МИЕ, за което уведомява
писмено операторите.
(4) При установяване на несъответствия и/
или пропуски в документацията министърът
на икономиката и енергетиката дава конкретни
указания и определя срок за нейното преработване и/или допълване.
(5) Министърът на икономиката и енергетиката може да упълномощи длъжностно лице
за изпълнение на правомощията по ал. 3 и 4.
(6) Документацията по ал. 2 може да се
представя в МИЕ и по електронен път с електронен подпис.
Раздел ІІ
Контрол по изпълнението на НПИ
Чл. 7. Контролът по изпълнението на НПИ
е текущ и окончателен.
Чл. 8. (1) Текущият контрол се осъществява
чрез проверки на място за всяка инсталация от
министъра на икономиката и енергетиката или
от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Предмет на проверките на място е степента на реализация на проекта в съответствие
с утвърдения график за неговото изпълнение.
(3) Проверките по ал. 1 се извършват веднъж
на 3 месеца по реда на глава осма от Закона за
енергетиката след получаване на тримесечните
технически отчети по чл. 10, ал. 1, т. 1.
Чл. 9. (1) Окончателният контрол на реализираните проекти се извършва от министъра
на икономиката и енергетиката на базата на
одити от независими външни одитори и на
окончателен верификационен доклад, изготвен
от независим верификационен орган, акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“.
(2) Одиторите по ал. 1 изготвят за всеки
проект доклади:
1. за вида и стойността на извършената
инвестиция;
2. за количеството намалени емисии на
парникови газове.
(3) Докладите за обстоятелствата по ал. 2,
т. 1 се изготвят от регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит.
(4) Докладите за обстоятелствата по ал. 2,
т. 2 се изготвят от независими верификационни
органи, акредитирани от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“.
(5) Одиторите по ал. 1 се избират от операторите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2 по реда на
Закона за обществените поръчки.
(6) Разходите на операторите за изготвяне
на окончателните доклади по чл. 9, ал. 2 са за
сметка на операторите и влизат в стойността
на инвестицията.
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Раздел ІІІ
Докладване
Чл. 10. (1) Операторите по чл. 4, ал. 1, т. 1
и ал. 2 са длъжни да представят на министъра
на икономиката и енергетиката:
1. тримесечни и годишни технически отчети за степента на реализация на проектите в
срок 15 дни след приключване на съответното
календарно тримесечие или на съответната
календарна година;
2. финансова справка за направената инвестиция през календарната година в срок до 15
януари на следващата календарна година по
образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката;
3. окончателен финансов доклад за направената инвестиция, изготвен от одитора по
чл. 9, ал. 3, в срок 30 дни след приключване
на изпълнението на всеки проект по образец
съгласно приложение № 1; констативната верификация на финансовите отчети се извършва
съгласно Международен стандарт за свързани с
одита услуги 4400 „Ангажименти за извършване
на договорни процедури относно финансовата
информация“;
4. доклад за намалението на емисии на
парникови газове, изготвен от оператора, след
приключване на изпълнението на съответния
проект, включен в НПИ, по образец съгласно
приложение № 2; докладът се представя заедно
с доклада по т. 5;
5. окончателен верификационен доклад, изготвен от независимия верификационен орган
по чл. 9, ал. 4, по образец съгласно приложение
№ 3; докладът се изготвя въз основа на доклада
по т. 1 и удостоверява количеството намалени
емисии на парникови газове след приключване на изпълнението на проекта; докладът се
представя в срок 60 дни след приключване на
изпълнението на съответния проект, включен
в НПИ.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 могат да
се представят в МИЕ и по електронен път с
електронен подпис.
(3) При установяване на несъответствия
и/или пропуски в документите по ал. 1 министърът на икономиката и енергетиката или
упълномощено от него длъжностно лице дава
конкретни указания и определя срок за тяхното
преработване и/или допълване.
Чл. 11. (1) Министърът на икономиката и
енергетиката изготвя обобщен доклад въз основа на информацията от годишните отчети
на операторите по чл. 10, ал. 1.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. информация за резултатите от извършения контрол и изпълнението на проектите,
включени в НПИ;
2. данни, че направените инвестиции допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове;
3. потвърждение, че годишната инвестирана
сума съответства на размера на планираните
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инвестиции, предвидени за целия период на
прилагане, определен в НПИ.
(3) Когато една инвестиция, включена в
НПИ, не е завършена окончателно в съответствие с плана, в доклада по ал. 1 се посочват:
1. мотиви за одобреното прехвърляне на
неусвоените инвестиции за следващата година;
2. данни за необходимите корективни мерки;
3. приложените корективни мерки и данни,
че установеният недостиг на инвестиции в
предходната година е бил коригиран.
(4) Към доклада по ал. 1 се прилагат копия
от документите по чл. 9, ал. 2.
(5) Докладът по ал. 1 се изготвя ежегодно и
се представя на Европейската комисия в срок
до 31 януари след приключване на отчетната
година.
(6) Министърът на икономиката и енергетиката публикува обобщения годишен доклад
на интернет страницата на МИЕ.
(7) Информацията, която представлява
търговска тайна и чието предоставяне или
разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не се публикува.
Раздел ІV
Ред за разпределяне на безплатни квоти за
емисии на парникови газове и механизъм за
корекции по отношение на крайни срокове и
разходи при неизпълнение на инвестициите
Чл. 12. (1) Разпределянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове за предходната
година на инсталациите, включени в НПИ, се
извършва с решение на Европейската комисия
след представяне на доклада по чл. 11, ал. 1.
(2) Прехвърлянето на разпределените безплатни квоти за емисии на парникови газове
в националните таблици за разпределение на
Република България в Независимия регистър
за трансакции на Европейския съюз (НРТЕС)
се извършва от Централния администратор
на НРТЕС съгласно условията, определени в
решението по ал. 1.
(3) Министърът на икономиката и енергетиката издава на операторите на инсталации,
включени в НПИ, документ, удостоверяващ
правото им за получаване на безплатни квоти
за емисии на парникови газове, определени
за предходната година. Документът съдържа
количеството разпределени безплатни квоти
за емисии на парникови газове и годината, за
която се отнасят.
(4) Министърът на околната среда и водите въз основа на решението по ал. 1 и на
документа по ал. 3 издава заповед, с която
задължава администратора на Националния
регистър за търговия с квоти за емисии на
парникови газове по чл. 59, ал. 1 от Закона за
ограничаване изменението на климата да впише
по партидите на операторите на инсталации,
включени в НПИ, прехвърлените безплатни
квоти по ал. 2.
Чл. 13. (1) В случаите, когато стойността на
извършените от оператор по чл. 4, ал. 1, т. 1
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инвестиции, включени в НПИ, за съответната
година е по-голяма или равна на стойността
на разпределените безплатни квоти за емисии
на парникови газове, той получава квотите за
тази година в пълен размер.
(2) Когато стойността на извършените инвестиции за съответната година от оператор по
чл. 4, ал. 1, т. 1 е по-малка от стойността на
разпределените му безплатни квоти за емисии
на парникови газове, разликата може да се
прехвърли за следващата година еднократно.
За съответната година операторът получава
брой квоти, съответстващи на размера на отчетената инвестиция.
(3) При прехвърляне на дадена инвестиция
от предишна година операторът по чл. 4, ал. 1,
т. 1 е длъжен да изпълни отложената инвестиция от предходната година и планираната за
текущата година. При неизпълнение размерът
на разпределените безплатни квоти за емисии
на парникови газове на оператора се намалява
пропорционално на неизпълнението.
(4) Операторите могат да използват съответстващото им за дадена година количество
безплатни квоти за покриване на количеството
емитирани емисии от дадена инсталация при
нейното годишно електропроизводство. Когато емисиите, емитирани от инсталациите от
годишно електропроизводство, са по-малко от
съответстващото им за тази година количество
безплатни квоти, операторите могат да предложат за продажба остатъка от тези квоти или
да го запазят в своите сметки за по-късните
години от периода за изпълнение на НПИ – от
2013 до 2020 г.
(5) Неразпределени по ал. 1 безплатни квоти
за емисии на парникови газове се реализират
чрез продажба на търг съгласно глава четвърта,
раздел VІІ от Закона за ограничаване изменението на климата.
Чл. 14. (1) Прехвърлянето на разликата
по чл. 13, ал. 2 се одобрява от министъра на
икономиката и енергетиката въз основа на
подадено обосновано искане от оператор по
чл. 4, ал. 1, т. 1.
(2) Прехвърлянето на разликата по чл. 13,
ал. 2 за следващата година се отразява в
обобщения доклад по чл. 11, ал. 1.
Чл. 15. (1) Когато стойността на инвестицията за съответната година, извършена от оператор по чл. 4, ал. 2, е по-малка от предвидената
в НПИ, разликата може да се прехвърли за
следващата година еднократно.
(2) Прехвърлянето на разликата по ал. 1
се одобрява от министъра на икономиката и
енергетиката въз основа на подадено обосновано
искане от оператора по чл. 4, ал. 2.
(3) Прехвърлянето на разликата по ал. 1 за
следващата година се отразява в обобщения
доклад по чл. 11, ал. 1.
Чл. 16. (1) Когато размерът на направените вноски от оператор по чл. 4, ал. 1, т. 2 за
съответната година е по-голям или равен на
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стойността на разпределените му безплатни
квоти за емисии на парникови газове, той получава квотите в пълен размер за тази година.
(2) Когато размерът на направените вноски
от оператор по чл. 4, ал. 1, т. 2 за съответната
година е по-малък от стойността на разпределените му безплатни квоти за емисии на
парникови газове, на оператора се предоставя
намалено количество безплатни квоти, съответстващо на процента на изпълнението.
Раздел V
Сметка „Национален план за инвестиции“
Чл. 17. В СНПИ постъпват средствата от
вноски на операторите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3.
Чл. 18. (1) В СНПИ постъпват средствата от:
1. месечни вноски от операторите по чл. 4,
ал. 1, т. 2 и 3;
2. законни лихви по просрочени плащания
по т. 1.
(2) Приходите и разходите по СНПИ се
събират, отчитат и централизират в системата
на единната бюджетна сметка на МИЕ.
Чл. 19. (1) Месечната вноска на оператор
по чл. 18, ал. 1, т. 1 е 1/12 от изчислената му
годишна вноска, като годишната вноска се
определя за всяка календарна година като
произведение на референтната цена на тон
емисии и предвидените за оператора безплатни
квоти за същата година. Годишната вноска се
преизчислява при промяна на референтната
цена на тон емисии.
(2) Месечните вноски по ал. 1 се внасят до
15-о число на текущия месец.
(3) За просрочени вноски по ал. 2 се дължи
законна лихва.
Чл. 20. (1) Средствата по СНПИ се разходват за възстановяване на разходи по проекти,
включени в НПИ.
(2) Средствата по ал. 1 не могат да надвишават сумата за съответната инвестиция,
предвидена в НПИ. Средствата се предоставят
след реализацията на всеки етап от проекта.
(3) При промяна на референтната цена на
единица безплатна квота за текущата година
дължимите суми за инвестициите, предвидени в НПИ, се коригират пропорционално на
процента на изменението.
(4) Когато при изпълнението на определен
проект оператор по чл. 4, ал. 1, т. 1 реализира
финансови разходи, по-големи от предвидените
в НПИ за съответната година, тези разходи се
признават, в случай че са доказани. Разликите,
с които се надвишават планираните финансови
разходи за съответната година по проекта, се
приспадат от стойността на инвестициите на
съответния оператор за следващата година по
същия или по друг негов проект, включен в
НПИ.
(5) Прехвърлянето на разликата по ал. 4
се одобрява от министъра на икономиката и
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енергетиката въз основа на подадено обосновано искане от оператор по чл. 4, ал. 1, т. 1.
(6) При недостиг на постъпления в СНПИ
за разплащане на извършените инвестиции предоставяните средства се намаляват пропорционално на недостига еднакво за всички заявки.
Чл. 21. (1) Средствата по СНПИ се разходват за възстановяване на следните допустими,
реално извършени и разплатени дейности:
1. разходи за изготвяне на подробни устройствени планове, утвърждаване на трасета
и площадки, проектиране и съгласуване по
Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. разходи за провеждане на процедури по
Закона за опазване на околната среда и по
Закона за биологичното разнообразие;
3. държавни и общински такси във връзка
с т. 1 и във връзка с приемателни комисии;
4. разходи за доставка на машини, оборудване и съоръжения;
5. разходи за строително-монтажни работи;
6. разходи за строителен надзор и оценка на
съответствието на проектите по ЗУТ;
7. разходи за изпитвания във връзка с въвеждането в експлоатация;
8. разходи, свързани с отчитането по тази
наредба.
(2) За извършените разходи по ал. 1 се представя отчет по образец, утвърден от министъра
на икономиката и енергетиката, в който се
посочват: основание за извършване на разхода,
план за разходите за съответната година и/или
за съответния етап, опис на разходооправдателните документи и документите, удостоверяващи
извършените разходи по дейности. Отчетът се
заверява от одитор по чл. 9, ал. 3.
(3) Плащания се извършват за завършен
измерим етап от проект.
(4) Заявления за възстановяване на разходи,
извършени през съответната календарна година,
по проекти се подават през следващата календарна година в срок до 30 октомври.
(5) Разходите по ал. 4 се възстановяват до
размера на утвърдените със закона за държавния
бюджет за съответната година разходи.
(6) Разходи, които са извършени и доказани
по реда на тази наредба и не са възстановени
в годината, в която е подадено заявлението, се
предвиждат и се разплащат през следващите
години до размера на средствата по СНПИ,
утвърдени по реда на закона за държавния
бюджет за съответната година.
Чл. 22. Механизмът за предоставяне и начинът на разходване и контрол на средствата
от СНПИ се определят с правила, утвърдени
от министъра на икономиката и енергетиката.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) По смисъла на тази наредба:
1. „Инфраструктура“ са мрежовите съоръжения, необходими за преноса и разпределението
на електрическа енергия и природен газ.
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2. „Площадка на оператор на инсталация“
е определената по работен проект територия,
върху която са построени сгради и/или са монтирани енергийни съоръжения, предназначени
за осъществяване на дейностите по производство, пренос и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и природен газ.
3. „Квота“ е понятие по смисъла на § 1, т. 26
от допълнителните разпоредби на Закона за
ограничаване изменението на климата.
4. „Оператор на инсталация“ е всяко юридическо лице, което:
а) експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация, генериращи емисии на парникови газове;
б) експлоатира преносни и/или разпределителни мрежи за електроенергия или природен
газ.
5. „Окончателен финансов доклад“ e доклад,
съдържащ финансови данни, извлечени от счетоводната система на предприятието, относно
всяка направена отделна инвестиция: вид –
описание; код – съгласно НПИ; съдържание и
стойностен размер на разходите, формиращи
стойността на инвестицията, и други релевантни данни (съгласно образец приложение № 1).
6. „Верификация“ е понятие по смисъла на
§ 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата.
7. „Верификационен орган“ е независима
акредитирана организация, притежаваща необходимия квалифициран персонал и технически
възможности за извършване на компетентна
и безпристрастна проверка на доклада и на
данните за емисии, която поема отговорността
да изпълни верификационния процес.
8. „Централен администратор“ е понятие
по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г.
за създаване на регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО
и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС)
№ 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията
(ОВ, L 122/1, 3.05.2013 г.).
(2) За определяне на спестяванията на емисии на СО2 от инвестиции за модернизиране на
електропреносната/електроразпределит елната
и газопреносната мрежа се използва единен национален показател – въглеродна интензивност
на електропроизводството (електроенергийният
микс), който се изразява в тона емисии СО2
на единица произведена електроенергия (tCO2/
MWh). Показателят се определя на национално ниво от Министерството на околната
среда и водите и представлява съотношение
на общите емисии на топлоелектроцентралите
(горивни източници) спрямо общото годишно
производство на електроенергия, включващо
всички видове източници – АЕЦ, ВЕИ, топлоцентрали, ПАВЕЦ.
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§ 2. Наредбата съдържа мерки по прилагането на:
1. Член 10в от Директива 2009/29/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
23 април 2009 г. за изменение на Директива
2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване
на схемата за търговия с квоти за емисии на
парникови газове на Общността и за изменение
на Директива 96/61/ЕО на Съвета (OB, L 275,
25.10.2003 г.), и
2. Съобщение на Комисията – Указателен
документ относно възможността за прилагане
на член 10в от Директива 2003/87/ЕО (2011/C
99/03, ОВ, C099, 31.03.2011 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Сумата от вноските, дължими от операторите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 за периода от
1 януари 2013 г. до влизането в сила на наредбата, се заплаща до 31 декември 2019 г. на
69 равни вноски, платими заедно с текущите.
§ 4. На операторите по чл. 4, ал. 2 се възстановяват извършените до влизането в сила
на наредбата допустими разходи за започнати и
незавършени проекти и за завършени проекти,
включени в НПИ.
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 69а, ал. 2 от Закона за енергетиката.
§ 6. Министърът на икономиката и енергетиката дава указания по прилагането на
наредбата.
Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1, т. 3

До
Ръководството на
……..................................................………
(име на дружеството)
Копие:
(да се уточнят и други адресати)
гр. …………………..
Доклад за констатации
относно окончателен финансов доклад на ……
…...................................................... (име на дружеството) за инвестиция BG-$-……за 2...... г., включена в
Националния план за инвестиции на Република
България за периода 2013 – 2020 г., с Решение на
Европейската комисия С(2012) 4560 от 6.07.2012 г.
Ние извършихме изброените по-долу и договорени с Вас процедури с писмо за поемане на ангажимент от ……….. 201… г. по отношение на окончателни я финансов от чет на
…………………………….…………… (име на дружеството)
(Дружеството) за инвестицията BG-$-…………………
за периода от........…до....…..2...... г., включена в
Националния план за инвестиции на Република
България за периода 2013 – 2020 г., с Решение на
Европейската комисия С(2012) 4560 от 6.07.2012 г.,
с дата .................2..... г.
Обхват и цел на ангажимента
Нашият ангажимент беше извършен в съответствие с изискванията на Международен
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стандарт за свързани с одита услуги 4400 „Ангажименти за извършване на договорни процедури
относно финансовата информация“, приложим
за ангажименти за изпълнение на договорени
процедури. Тези процедури бяха поискани от Вас
и бяха договорени с цел констативно потвърждение от наша страна, че отчетената инвестиция,
представена в окончателния финансов отчет за
инвестициите за периода от...….до….....20.....г., е
включена в Националния план за инвестиции;
извършена е (придобита/изградена и съответно
платена) в периода, за който е изготвен отчетът;
включена е във финансовия отчет със стойности,
съответстващи на стойностите в счетоводните
регистри на дружеството за същия период; за нея
е налична подходяща съпътстваща документация,
потвърждаваща стойността є и правата върху
нея, като предоставим на дружеството доклад
за фактически констатации, изготвен на база
предварително съгласувани с него за изпълнение
одиторски тип процедури.
Източници на информация
Ние използвахме следните документи и счетоводни регистри като източници на информация:
• Наредбата за организацията и контрола на
изпълнение, механизма за предоставяне
и начина на разходване на средствата за
изпълнение на Националния план за инвестиции на Република България, приета с
ПМС № ……;
• Национален план за инвестиции на Репуб
лика България за периода 2013 – 2020 г.,
приет с Решение на Европейската комисия
С(2012) 4560 от 6.07.2012 г.;
• Окончателен финансов док ла д на
…………………………….………………………… (име на
дружеството) за инвестицията BG-$-.... за
периода от .....… до …..... 2...... г.
• Фактури за доставка и изграждане на активите по инвестицията, включена в НПИ;
• Договори с доставчици;
• Транспортни документи (ЧМР);
• Приемно-предавателни протоколи;
• Банкови документи за извършени плащания
от ……................................................................;
• Извлечения от счетоводните регистри за отчитане на дълготрайните активи/разходите
и плащанията;
• ............................................. (описват се и други
документи, обект на проверката).
Процедури и констатации
Извършените от нас договорени процедури и
констатации са, както следва:
1. Съответствие на отчетената инвестиция,
включена в окончателния финансов отчет на ...
...................................................................... (име на
дружеството) за 2...... г. спрямо Националния
план за инвестиции
Приложени процедури
Ние сме приложили следните процедури на
проверка: аналитичен преглед и съпоставяне
на фактическите показатели за инвестицията,
включена в окончателния финансов отчет за инвестиции за периода от......…до…......20......г., спрямо
показателите в Националния план за инвестиции,
отнасящи се за дружеството.
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Констатации
На база извършените процедури ние установихме, че показателите, включени в колоната
„…………….“ в окончателния финансов отчет за
инвестицията, отговарят на показателите в Националния план за инвестиции, отнасящи се за
дружеството.
2. Съответствие на съдържанието и структурата на окончателния финансов отчет за инвестициите спрямо изисквания формат съгласно
наредбата
Приложени процедури
Ние направихме общ преглед на изготвения
от дружеството окончателен финансов доклад
за инвестицията спрямо формата (примерния
образец) съгласно ………...
Констатации
Нашата констатация е, че окончателният финансов отчет за инвестицията е изготвен съгласно
изискванията на ………………….. Към окончателния
финансов отчет е приложен и опис на съпътстващи документи за периода на докладване (ако се
изискват).
3. Съответствие на информацията от счетоводната система с показателите в окончателния
финансов отчет за инвестицията
Приложени процедури
Ние сме приложили следните процедури на
проверка: аналитично съпоставяне на данните от
счетоводните регистри за дълготрайните активи
по инвестицията и показателите в окончателния
финансов отчет за инвестицията.
Констатации
На база извършените процедури ние установихме, че е налице съответствие между сумите,
включени в окончателния финансов отчет за
инвестицията, и данните в първичните счетоводни документи и счетоводните регистри на
дружеството.
4. Констативно потвърждаване на разходите
за инвестиции
4.1. Реалност (случване/съществуване)
Приложени процедури
Ние сме приложили следните процедури на
проверка: инспекция на първични документи (за
доставка и плащания) и договори, аналитично
сравнение на данните за стойности и класификация на разходите, включени в окончателния
финансов отчет за инвестицията и в съответните
първични документи, съответно в счетоводните
регистри на дружеството, и фактическа проверка
за наличност на активите, свързани с направената инвестиция.
Констатации
На база извършените процедури ние установихме, че разходите за направената инвестиция,
включени в окончателния финансов отчет за
инвестицията, са реално възникнали като резултат на осъществена доставка и са платени
към съответните доставчици. В счетоводната
система на дружеството придобитите активи
са заприходени към състава на дълготрайните
материални активи.
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4.2. Класификация
Приложени процедури
Ние сме приложили следните процедури на
проверка: инспекция на първични документи (за
доставка и плащания) и договори; аналитично
сравнение на данните за стойности и класификации на разходите, включени в окончателния
финансов отчет и в съответните първични документи, съответно в счетоводните регистри на
дружеството.
Констатации
На база извършените процедури ние установихме, че инвестицията е класифицирана под
правилния раздел и статия (позиция) на окончателния финансов отчет за инвестицията.
4.3. Точност
Приложени процедури
Ние сме приложили следните процедури на
проверка: инспекция на първични документи;
аналитично сравнение на данните за стойности
и класификация на инвестицията, включена в
окончателния финансов отчет и в съответните
първични документи (за доставка и плащания)
и договори, съответно в счетоводните регистри
на дружеството.
Констатации
На база извършените процедури ние установихме, че инвестицията, включена в окончателния
финансов отчет, е регистрирана в счетоводната
система на дружеството с точния размер на сумите
в съответствие със свързаните с тях първични
счетоводни документи и договори.
4.4. Период на счетоводно регистриране
Приложени процедури
Ние сме приложили следните процедури на
проверка: инспекция на първични документи;
аналитично сравнение на данните за стойности
и класификация на инвестицията, включена в
окончателния финансов отчет и в съответните
първични документи (за доставка и плащания)
и договори, съответно в счетоводните регистри
на дружеството.
Констатации
На база извършените процедури ние установихме, че отчетените инвестиционни разходи,
включени в окончателния финансов отчет, са
регистрирани в счетоводната система на дружеството своевременно и в правилния период.
Обща констатация
На база извършените и описани по-горе договорени процедури и констатации констативно
потвърждаваме следното:
• Стойността на отчетената инвестиция в
окончателния финансов отчет е в разм ер
............................. лв.
• Отчетената инвестиция е действително
направена от страна на дружеството в
периода от ……….до ………..2...... г. съгласно
потвърждаващите първични документи за
нейната доставка/изграждане и въвеждане
в експлоатация. Инвестицията е отчетена
в счетоводните регистри на дружеството и
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може ясно да се идентифицира и потвърди
(удостовери) и е подкрепена с налични
оригинални първични документи.
Тъй като процедурите, изпълнени от нас, не
представляват одит или преглед, извършен в съответствие с изискванията на Международните
одиторски стандарти или на Международните
стандарти за ангажименти за преглед, ние не
изразяваме някаква степен на сигурност относно
приложения окончателен финансов доклад за
инвестицията на ……………… за периода от.......……
до..………2..... г.
В случай че бяхме извършили допълнителни
процедури или ако бяхме извършили одит или
преглед на приложения финансов отчет в съответствие с изискванията на Международните
одиторски стандарти или на Международните
стандарти за ангажименти за преглед, биха могли да ни станат известни други въпроси, които
бихме Ви докладвали.
Предназначение на доклада
Нашият доклад за фактически констатации
е предназначен единствено за целите, изложени
по-горе.
Докладът е изготвен и е предназначен единствено за конфиденциално използване от страна
на дружеството и от министъра на икономиката
и енергетиката. Докладът не следва да се използва за каквито и да било други цели или да бъде
разпространяван на други страни без предварителното писмено съгласие на .................................
............ ООД (име на одитора).
Този доклад за фактически констатации се
отнася само до окончателния финансов отчет за
инвестицията на .......................................... за 2......г.,
включена в Националния план за инвестиции на
Република България за периода 2013 – 2020 г.,
приет с Решение на Европейската комисия С(2012)
4560 от 6.07.2012 г., и не обхваща и не се отнася
до други финансови отчети и информация на
дружеството.
………………………...................….. ООД
Рег ист ри рано спец иа лизи рано оди торско
предприятие
……………………........................…..
Управител, регистриран ДЕС
Дата:
Адрес:

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1, т. 4

Доклад
за намалението на емисии на парникови газове
от изпълнение на Националния план за инвестиции за 2013 – 2020 г.
На .................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
(име на оператора, адрес на площадката, лице за
контакти)
Проект: ...........................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
(наименование на проекта)
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Година на докладване: ...............................................
...........................................................................................
...........................................................................................
(отнася се за годината, в която е приключен
проектът)
1. Основна информация за проекта (кратко
описание на проекта).
2. Използвана методология (описание на основните параметри, използвани при изчисленията
на намалението на емисии).
3. Система за контрол и сигурност на данните (описание на начина, по който се събират,
валидират и архивират данните за основните
мониторирани параметри).
4. Базова линия (определена на базата на
3-годишен период, когато е възможно).
5. Проектна линия (определена за периода от
датата на завършване на проекта до 31 декември
на годината на докладване).
6. Изчислено намаление на емисии (определено като разликата между базова и проектна
линия, като се вземат предвид еднакви периоди
за сравнение).
7. Извод (описание на ефекта от инвестицията
и разходите за единица намалена емисия).
8. Приложения (копия на документи, доказващи стойностите на мониторираните параметри,
използвани за изчисление на намалението на
емисии).

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 1, т. 5

Верификационен доклад
за намалението на емисиите на парникови газове
от изпълнение на Националния план за инвестиции за 2013 – 2020 г.
Данни за верификационния орган ......................
............................................................................................
............................................................................................
(пълно наименование, номер в регистъра, водещ
верификатор и лице, подписало доклада за емисиите от името на верификационния орган)
На .............................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
(име на оператора, адрес на площадката, лице за
контакти)
Проект: ..............................................................
(наименование на проекта)
1. Въведение
1.1. обхват;
1.2. цел;
1.3. описание на проекта.
2. Методология
2.1. верификационен процес;
2.2. верификационен екип;
2.3. разгледани документи;
2.4. резултати от проверката на място;
2.5. качество на представените доказателства;
2.6. контрол на качеството.
3. Резултати от проверката.
4. Верификационно становище.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за отменяне на Наредба № 6 от
2004 г. за присъединяване на производители
и потребители на електрическа енергия към
преносната и разпределителните електрически
мрежи (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. с Решение
№ 2535 от 21.03.2005 г. на ВАС на РБ – бр. 27
от 2005 г., в сила от 29.03.2005 г.; изм. и доп.,
бр. 25 от 2008 г.)
§ 1. Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на
електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (обн.,
ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. с Решение № 2535
от 21.03.2005 г. на ВАС на Република България – бр. 27 от 2005 г., в сила от 29.03.2005 г.;
изм. и доп., бр. 25 от 2008 г.) се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Драгомир Стойнев
2148

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение
на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство и условията и реда за издаване на
разрешение за тяхното обучение (обн., ДВ,
бр. 82 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2004 г.;
изм. с Решение № 8267 от 2004 г. на ВАС на
Република България – бр. 96 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 44 от 2006 г., бр. 3, 57 и 97 от 2008 г.
и бр. 18 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „и подкатегориите“ се
заличават.
§ 2. В чл. 2, ал. 1 след думите „Търговския
закон“ се добавя „или Закона за юридическите
лица с нестопанска цел“.
§ 3. В чл. 3 думите „или подкатегорията“
се заличават.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 5 се отменя;
б) точка 6 се изменя така:
„6. да е оборудван с технически средства
за провеждане на обучението с дидактически
материали на електронен носител.“
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2. В ал. 3 думите „или подкатегория“ се
заличават.
§ 5. В чл. 6а, ал. 1, т. 4 след думата „оборудвано“ се добавя „с компютър и скенер“.
§ 6. В чл. 7 думите „или подкатегория“ се
заличават.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „В“, „С“, „D“ и
„Ттб“ и подкатегории „В1“, „С1“ и „D1“ се заменят с „В1, В, С1, С, D1 и D и тролейбусите“;
б) в т. 5:
аа) в буква „а“ думите „В“ и „С“ и подкатегории „В1“ и „С1“ се заменят с „В1, В, С1 и С“;
бб) в буква „б“ думите „D“ и „Ттб“ и подкатегория „D1“ се заменят с „D1, D и тролейбусите“.
2. В ал. 3 думите „Моторните превозни
средства от категория „Ттб“ се заменят с
„Тролейбусите“.
3. В ал. 4 думите „В+Е“, „С+Е“ и „D+Е“ и
подкатегории „С1+Е“ и „D1+Е“ се заменят с
„ВЕ, С1Е, СЕ, D1Е и DЕ“.
4. В ал. 7 думите „С+Е“ и подкатегория
„С1+Е“ се заменят с „категории С1Е и СЕ“.
5. В ал. 8 думите „А“ и от подкатегория
„А1“ се заменят с „категории АМ, А1, А2 и А“.
6. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Пътните превозни средства, с които се
провежда практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на
МПС, са от съответните категории по чл. 150а
от Закона за движението по пътищата и трябва
да отговарят на изискванията към превозните
средства за провеждане на съответните изпити,
определени в чл. 15, ал. 1, 2 и 6 от Наредба № 38
от 2004 г. за условията и реда за провеждането
на изпитите на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство и реда за провеждане на
проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.; изм., бр. 44 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18
от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г.).
7. В ал. 11 думите „Мотоциклетите, управлявани от кандидата“ се заменят с „Моторните
превозни средства, управлявани от кандидатите“, а думите „категория „А“ и подкатегория
„А1“ се заменят с „категории АМ, А1, А2 и А“.
8. В ал. 12 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории АМ,
А1, А2 и А“.
9. Създават се ал. 13 – 16:
„(13) Обучението за придобиване на права
за управление на тролейбус, когато лицата
притежават правоспособност за управление на
МПС от категория D, се провежда с тролейбус.
(14) Обучението за придобиване на права за
управление на МПС от категория В с прикачено ремарке с допустима максимална маса над
750 kg, когато допустимата максимална маса
на състава надвишава 3500 kg, се провежда
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със състав с допустимата максимална маса
над 3500 kg.
(15) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория
АМ се провежда с МПС от същата категория.
(16) При обучението за придобиване на
права за управление на МПС от категориите
А и А2, за групата умения от 1 до 7 от модул
„Управление на МПС“ от учебната документация по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по
пътищата, може да се използват мотоциклети
от категории А1 и А2, включени в списъка към
разрешението за обучение на учебния център.“
§ 8. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Проверката на годността на допълнителното оборудване на превозното средство за
използването му с учебна цел за определената
категория и първоначалната проверка за съответствие с изискванията на чл. 8 се извършват
по реда на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни
превозни средства и индивидуално одобряване
на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Eвропейския съюз,
или друга държава – страна по споразумението
за Eвропейското икономическо пространство
(ДВ, бр. 21 от 2013 г.).“
§ 9. В чл. 10, ал. 2 думите „за преглед на
превозно средство“ се заменят с „по ал. 1“, а
думите „за всяко ППС“ се заличават.
§ 10. В чл. 14, ал. 1 думите „или подкатегория“ се заличават, а думите „министъра на
образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в основния текст думите „или подкатегория“ се заличават;
бб) в буква „а“ обозначението „М“ се заменя с „АМ“;
вв) в буква „б“ думите „С“, „С+Е“, „D“ и
„D+Е“ или подкатегории „С1“ и „D1“ се заменят
с „С1, С, СЕ, D1, D и DЕ“;
гг) букви „в“ и „г“ се изменят така:
„в) от категории А1, А2 и А, които притежават правоспособност за управление на МПС
от категории В1, В, Ткт и Ттм;
г) от категории В1 и В, които притежават
правоспособност за управление на МПС от
категории А1, А2, А, Ткт или Ттм;“
дд) буква „д“ се отменя;
ее) буква „е“ се изменя така:
„е) от категория Ттм, които притежават
правоспособност за управление на МПС от
категории А1, А2, А, В1, В или Ткт;“
жж) създава се буква „ж“:
„ж) категория С, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория С1;“
б) в т. 2:
аа) в основния текст думите „или подкатегория“ се заличават;
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бб) буква „а“ се отменя;
вв) буква „б“ се отменя;
гг) в буква „в“ обозначението „С+Е“ се заменя
с „СЕ“, а думите „подкатегории „С1+Е“ или
„D1+E“ се заменят с „категории С1Е или D1E“;
дд) в буква „г“ обозначението „D+Е“ се
заменя с „DЕ“, а думите „подкатегория „D1+E“
се заменят с „категория D1E“;
в) в т. 3:
аа) в основния текст думите „или подкатегория“ се заличават;
бб) буква „а“ се изменя така:
„а) категории ВЕ, D1Е и С1Е“;
вв) в буква „б“ думите „А“, „В“, „Ттб“ и
„Ттм“ или подкатегории „А1“ и „В1“ се заменят
с „А1, А2, А, В1, В и Ттм“;
гг) създават се букви „в“, „г“ и „д“:
„в) категория „А“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория
„А1 или А2“;
г) категория „А2“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория „А1“;
д) категория „D“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория „D1“.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „подкатегория“ се заменя
с „категория“;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 3 думите „подкатегория „С1+Е“ и
„подкатегория „D1+Е“ се заменят съответно
с „категория С1Е“ и „категории D1Е или DЕ“;
г) в т. 4 обозначенията „С+Е“ и „D+Е“ се
заменят съответно с „СЕ“ и „DЕ“;
д) точка 5 се отменя.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Кандидатите, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория
D, за придобиване на права за управление на
тролейбус преминават теоретично и практическо обучение.
(5) Кандидатите за придобиване на права за
управление на МПС от категория В с прикачено ремарке с допустима максимална маса над
750 kg, когато допустимата максимална маса
на състава надвишава 3500 kg, преминават
практическо обучение.“
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 обозначението „М“ се заменя с
„АМ“.
2. В ал. 5 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории АМ, А1,
А2 и А“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Преди започване на обу чението с
превозно средство по чл. 11, ал. 1, пригодено
за управление от лице с трайни увреждания
съобразно характера на увреждането, ръководителят на учебния център писмено уведомява
съответното регионално звено на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.“
§ 13. В чл. 18, ал. 1 след думата „записват“
се добавя „от учебните центрове“, а след дума-
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та „регистър“ се поставя запетая и се добавя
„администриран от Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ в системата
по чл. 27, ал. 7“.
§ 14. В чл. 19а ал. 3 се отменя.
§ 15. В чл. 19б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 изречение второ се заличава.
3. В ал. 5:
а) думите „категория „А“ и подкатегория
„А1“ се заменят с „категории АМ, А1, А2 и А“;
б) изречение второ се заличава.
§ 16. В чл. 19в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „издаването на съответното удостоверение“ се заменят с „успешното
полагане на съответния вътрешен изпит“.
2. В ал. 2 думите „чл. 19а, ал. 2 и 3“ се
заменят с „чл. 19а, ал. 2“ и думите „чл. 19б,
ал. 2, 3 и 4“ се заменят с „чл. 19б, ал. 2 и 4“.
§ 17. Създава се чл. 19г:
„Чл. 19г. (1) При успешно полагане на съответния вътрешен изпит това обстоятелство се
отбелязва в системата по чл. 27, ал. 7.
(2) Когато канидатът е вписал забележка
в учебния си картон, че не желае да премине
допълнителното обучение по чл. 19б, ал. 4,
това обстоятелство се отбелязва в системата
по чл. 27, ал. 7.
(3) Кандидатите за изпит за придобиване
на правоспособност за управление на моторно
превозно средство от категориите по чл. 19б,
ал. 5 се допускат до изпит за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство само след успешното полагане на вътрешния практически изпит.“
§ 18. Член 20 се отменя.
§ 19. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде в текста думите „или
подкатегория“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „категория „А“ или подкатегория „А1“ се заменят с „категории АМ,
А1, А2 и А“.
3. В ал. 3 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории АМ, А1,
А2 и А“.
4. В ал. 4:
а) в основния текст думите „категория „А“
и подкатегория „А1“ се заменят с „категории
АМ, А1, А2 и А“;
б) в т. 1 след думата „друг“ се добавя „мотопед,“.
§ 20. В чл. 25 се създава ал. 3:
„(3) Когато обучението се извършва с превозно средство по чл. 11, ал. 1, пригодено за
управление от лице с трайни увреждания съобразно характера на увреждането и предоставено
от лицето с увреждания, то не се включва в
списъка към разрешението по ал. 2.“
§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние (за непререгистриралите се
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търговци)“ се заменят с „БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел“;
б) точка 2 се отменя;
в) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 след думата „образование“ се поставя тире и се добавя „документът се представя,
когато преподавателят се вписва за първи път
в списъка към разрешение за извършване на
обучение“;
б) в т. 4 след думата „дейност“ се поставя
тире и се добавя „документът се представя за
преподавателите и ръководителя на учебната
дейност, които за първи път се вписват в списък
към разрешение за извършване на обучение, или
за преподавателите и ръководителя на учебната
дейност, в чиито свидетелства за управление
на моторно превозно средство има промяна
на данните след предходното им представяне
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
в) в т. 6 след думите „чл. 11а, ал. 2, т. 3“
се поставя тире и се добавя „документът се
представя за ръководителя на учебната дейност,
който се вписва за първи път в списък към
разрешение за извършване на обучение“.
3. В ал. 3:
а) в т. 2 след думите „чл. 8“ се поставя тире
и се добавя „документът се представя за ППС,
които се вписват за първи път в списък към
разрешение за извършване на обучение, или
за ППС, в данните за които има промяна след
предходното им представяне в Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“;
б) в т. 3 думите „копие на регистрационен
талон“ се заменят със „свидетелствата за регистрация – документите се представят за ППС,
които се вписват за първи път в списък към
разрешение за извършване на обучение, или
за ППС, в данните за които има промяна след
предходното им представяне в Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“;
в) в т. 8 думите „категория/подкатегория“
се заменят с „категория“;
г) в т. 9 думите „А“, „В+Е“, „С+Е“, „D+Е“ и
„Ткт“ и подкатегории „А1“, „С1+Е“ и „D1+Е“
се заменят с „AM, А1, А2, А, ВЕ, С1Е, СЕ,
D1Е, DЕ и Ткт“;
д) в т. 10:
аа) в основния текст думите „или подкатегория“ се заличават;
бб) в буква „а“ думата „конструктивна“ се
заменя с „допустима“;
вв) в буква „б“ след думата „отделение“ на
нов ред се добавя:
„– наличие на антиблокираща спирачна
система;“
гг) в буква „в“ след последното тире на нов
ред се добавя:
„– мощност на двигателя;
– допустима максимална скорост;
– отношение мощност/тегло.“
§ 22. В чл. 27, ал. 7 се правят следните
допълнения:
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1. След думата „данни“ се добавя „за ръководителя на учебната дейност, за техническия
сътрудник,“.
2. Създава се изречение второ: „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
предоставя достъп до информационната система, обслужваща дейността по обучението и
изпитите за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство
и проверочните изпити на ръководителя на
учебната дейност или писмено определено от
него лице.“
§ 23. В чл. 28 се създава ал. 3:
„(3) Заявленията по ал. 1 могат да се подават
и по електронен път чрез информационната система по чл. 27, ал. 7, като към тях се прилагат
сканирани копия на съответните документи по
чл. 26 съобразно исканата промяна.“
§ 24. В чл. 32а, ал. 3 думите „една година“
се заменят с „две години“.
§ 25. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1,
т. 3 думите „категория „А“ или подкатегория
„А1“ се заменят с „категории AM, А1, А2 и А“.
§ 26. В приложение № 4 към чл. 10, ал. 4
думите „категории/подкатегории“ се заменят
с „категории“.
§ 27. Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 10, ал. 4
П Р О Т О К О Л
№ ..............
за проверка на годността на превозно средство за
обучение и изпит на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на МПС
Днес ................... г., комисия в състав:
Председател: ......................................... – служител
на регионалното звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ в гр. ....................
Членове: 1. ............................................. – служител
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в гр. ........................................................
2. ..................................... – представител
на учебния център,
по искане на:
Фирма: ............................................................... ЕИК
на търговеца/БУЛСТАТ: .........................................
Адрес: .................................. тел. ................................
Управител: ......................., ЕГН ............................... ,
извърши проверка на ППС:
Регистрационен номер на МПС: ........................... ,
категория по чл. 149 ЗДвП .....................................
Марка: ........................................................................ ,
категория по чл. 150а ЗДвП ...................................
Модел: ..........................................................................
Идентификационен номер .......................................
Регистрационен номер на ремаркето: .................. ,
категория по чл. 149 ЗДвП .....................................
Марка: .........................................................................
Модел: ..........................................................................
Идентификационен номер .......................................
за съответствие с изискванията на чл. 8 на Наредба
№ 37 от 2002 г. (ДВ, бр. 82 от 2002 г.) и чл. 15 на
Наредба № 38 от 2004 г. (ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
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№

Изисквания

ДА/НЕ

1

2

3

1.

Органите за управление са разположени отляво

2.

Обозначени за учебна цел (автомобила, ремаркето и мотоциклета)

3.

Мястото на преподавателя е оборудвано допълнително съгласно
чл. 8, ал. 1, т. 4:
– с педали или други устройства
за задействане на спирачната
уредба и съединителя;
– с огледало за виждане назад
през задното стъкло на автомобила или с външни огледала за
виждане назад от двете страни
на автомобила;
– с кон т ролни лампи за съст оя н ие т о на п ът епок а зат ел ите – включени/изключени (когато индикаторите не са отделни
и не се виждат от мястото на
преподавателя)

4.

ВЕСТНИК
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– брой колела ............ (за категория В1)
7.1.

Товарно отделение (за категории
С1, С)
– формата на затворена кутия от
непрозрачен материал

пр.
№
...

– широчина и височина не помалки от тези на кабината на
автомобила
8.

Състави

8.1.

Съчленено ППС (за категория
СЕ)
– допустима максимална маса
........ кг
– дължина ........ м
– широчина ........ м
– допустима максимална скорост
........ км/ч
– антиблокираща спирачна система на автомобила и на полуремаркето

Застраховани са:
– всички места за сядане в МПС
(за категории AM, А1, А2, А, В1,
В, С1, С и Ткт)

– наличие на тахограф

– най-малко осем от местата за
сядане в МПС (за категории D,
D1, Ттм и за тролейбусите)

– освен мястото на водача има
още две места за сядане

5.

Оборудван с обезопасителни колани тип „инерционен“ (за леките
автомобили)

6.

Осигурен достъп на преподавателя до кормилното колело (за
тролейбусите)

7.

Данни за автомобила:
– допустима максимална маса
........ кг (за категории С1, С и D1)
– дължина ........ м (за категории
С1, С, D1 и D)
– широчина ........ м (за категории
С и D)
– допустима максимална скорост
........ км/ч (за категории В1, В,
С1, С, D1 и D)
– антиблокираща спирачна система ........ (за категории С1, С,
D1 и D)
– предавателна система с ръчно
избиране на предавките (за кат. С)
– без педал на съединителя (за
категории В1, В, С1, С, D1 и D)
– наличие на тахограф (за категории С1, С, D1 и D)
– освен мястото на водача има
още две места за сядане (за категории В1, В, С1 и С)

– предавателна система с ръчно
избиране на предавките

8.1.1. Товарно отделение
– формата на затворена кутия от
непрозрачен материал
– широчина и височина не помалки от тези на кабината на
автомобила
8.2.

Състав с ремарке
– допустима максимална маса
........ кг (за категория СE)
– широчина ........ м (за категория СE)
– дължина ........ м (за категории
С1E)
– допустима максимална скорост
........ км/ч (за категории ВЕ, С1Е,
D1E и DE)

8.2.1. Ремарке
– дължина (вкл. теглително-прикачното устройство) ........ м (за
категория СЕ)
– широчина ........ м (за категории
D1E и DE)
– височина ........ м (за категории
D1E и DE)
– маса ........ кг (за категории ВЕ,
С1Е, D1E и DE)
– наличие на антиблокираща спирачна система (за категория СE)

3
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– затворена кутия от непрозрачен материал (за категории ВЕ,
С1Е и СE)
– широчина и височина не помалки от тези на тегл. МПС (за
категории ВЕ, СЕ, С1Е)
9.

Данни за мотоциклета:
– рабо т ен обем на д ви гат ел я
........ куб. см (за категории А1,
А2 и А)
– мощност на двигателя ........ kW
(за категории A1, А2 и А)
– допустима максимална скорост
........ км/ч (за категория А1)
– о т н о ш е н и е м о щ н о с т/т е г л о
........ kW/kg (за категории А1 и А2)
– с лост за смяна на предавките
с ръчно задействане

– маса в ненатоварено състояние
........ kg (за категория А)
Забележки на комисията: .................................
Заключение на комисията: ППС/СЪСТАВЪТ
ОТГОВАРЯ/НЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА за обучение и изпит за категория ...........................
(ненужното се зачертава)
Възражения на заявителя .................................
Комисия:
Председател: ...................
Членове: 1. ......................
2. .....................“

§ 28. В приложение № 6 към чл. 12, ал. 3
се правят следните изменения:
1. В раздел „Група V“ навсякъде в текста
думите „категории „Ттб“ и „Ттм“ се заменят
с „категория Ттм и тролейбуси“.
2. В раздeл „Обяснителни бележки“:
а) в т. 2.2 обозначенията „М1“, „М“, „А1“ и
„А“ се заменят с „АМ, А1, А2 и А“;
б) в т. 6 обозначението „М“ се заменя с „АМ“.
§ 29. Приложение № 9 към чл. 26, ал. 1 се
изменя така:

ДО
МИНИСТЪРА
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА

„Приложение № 9
към чл. 26, ал. 1

З А Я В Л Е Н И Е
Фирма: .......................................................................
ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ: ...............................
Адрес: ................................., тел. ...............................
Управител: ........................, ЕГН ..............................
Моля да ми бъде издадено разрешение за извършване на теоретично и практическо обучение на
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на МПС:

ВЕСТНИК
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1. Прилагам следните документи:
а) ЕИК на търговеца или БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел или документ,
удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
а за лицата на бюджетна издръжка – копие от
акта за тяхното създаване;
б) документ за внесена държавна такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
в) документ за внесена държавна такса за издаване на удостоверенията за годност на превозните
средства и на преподавателите съгласно Тарифа
№ 5 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (не се прилага,
когато обучението на ученици и студенти в
професионалните училища, професионалните
гимназии, професионалните колежи, средните
общообразователни училища с професионални
паралелки и акредитираните по реда на Закона за висшето образование висши училища се
извършва съгласно съответните учебни планове
и утвърдения им държавен прием);
г) за удостоверяване на изискванията по чл. 6,
6а, 11а, 11б, 12 и 13 прилагам:
копие на документ за собственост или договор
за наем за помещенията, които се ползват за
учебен кабинет и за офис;
копие на протокола за годност на учебния
кабинет и офиса;
копие на свидетелствата за професионална
квалификация на преподавателите и дипломите
за завършено образование (документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи
път в списъка към разрешение за извършване
на обучение);
копие на свидетелствата за управление на
МПС на преподавателите и на ръководителя
на учебната дейност (документът се представя
за преподавателите и ръководителя на учебната
дейност, които за първи път се вписват в списък
към разрешение за извършване на обучение, или
за преподавателите и ръководителя на учебната
дейност, в чиито свидетелства за управление на
моторно превозно средство има промяна на данните след предходното им представяне в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“);
свидетелство за съдимост на преподавателите
и на ръководителя на учебната дейност;
копие на трудова или осигурителна книжка,
удостоверяваща стажа на ръководителя на учебната дейност по чл. 11а, ал. 2, т. 3 (документът
се представя за ръководителя на учебната дейност, който се вписва за първи път в списък
към разрешение за извършване на обучение);
копия от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от
Кодекса на труда за ръководителя на учебната
дейност и за техническия сътрудник, заверени
от териториалната дирекция на Националната
агенция по приходите;
списък на преподавателите по образец (приложение № 10);
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д) за удостоверяване на изискванията по чл. 7
и 8 прилагам:
копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните МПС;
копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС и съответствие с
изискванията на чл. 8 (документът се представя
за ППС, които се вписват за първи път в списък
към разрешение за извършване на обучение, или
за ППС, в данните за които има промяна след
предходното им представяне в Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“);
копие на сви дет елст вата за рег ист рац и я
(документите се представят за ППС, които се
вписват за първи път в списък към разрешение
за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното
им представяне в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация) и знак за преминат
периодичен преглед за учебните ППС;
копие на застраховка на местата за сядане
в учебните МПС;
списък на учебните ППС по образец (приложение № 11);
е) за учебната площадка:
декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма
и размери, които позволяват извършване на
упражненията, определени в съответната учебна
документация;
копие на протокола за годност на учебната
площадка за издаване на разрешение за обучение за категории AM, А1, А2, А, ВЕ, С1Е,
СЕ, D1Е, DЕ и Ткт.
Забележка.
Копията на документите се заверяват със свеж
печат на лицето по чл. 2, ал. 1 и подпис на
управителя.
Оригиналите на документите се представят за
проверка.
Дата: ......................... Подпис: .......................... “

§ 30. В приложение № 11 към чл. 26, ал. 3,
т. 10 и 11 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В колона „Конструктивна максимална
скорост“ думата „Конструктивна“ се заменя
с „Допустима“.
2. След последната колона „Работен обем
на двигателя“ се създава нова колона „Отношение мощност/тегло“.
§ 31. В приложение № 14 към чл. 27, ал. 2,
т. 2 се правят следните изменения:
1. Думата „(подкатегория)“ се заличава.
2. Думите „Началник на областния отдел
„Контролна дейност – ДАИ“ се заменят с
„ръководител я на регионалното звено на
Изпълнителна агенция „А втомобилна администрация“.
§ 32. В приложение № 15а към чл. 27, ал. 7
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „категория/подкатегория“ се
заменят с „категория“.
2. След думите „ръководител ................... ,
ЕГН .............................. “ се добавя нов ред:

ВЕСТНИК
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„Технически сътрудник .................................. ,
ЕГН ...................................“.
3. В таблица „Учебни ППС“:
а) в колона „Конструктивна максимална
скорост“ думата „Конструктивна“ се заменя
с „Допустима“;
б) след последната колона „Работен обем
на двигателя“ се създава нова колона „Отношение мощност/тегло“.
§ 33. Приложение № 16 към чл. 28, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 28, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
З А Я В Л Е Н И Е
Фирма: .....................................................................
ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ: .............................
Адрес: ................................., тел. ............................
Управител: ........................, ЕГН ............................
Моля да бъде извършена ПРОМЯНА в разрешение № ................../............. г.
в обстоятелствата за издаване на разрешението;
в списъка към разрешението;
на ръководителя на учебната дейност.
1. Прилагам следните документи:
а) ЕИК на търговеца или БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел или документ,
удостоверяващ регистрация по законодателството
на държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
а за лицата на бюджетна издръжка – копие от
акта за тяхното създаване;
б) документ за внесена държавна такса за издаване
на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите,
които се събират в системата на Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията;
в) документ за внесена държавна такса за издаване на удостоверенията за годност на превозните
средства и на преподавателите съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (не се прилага, когато обучението на ученици и студенти
в професионалните училища, професионалните
гимназии, професионалните колежи, средните
общообразователни училища с професионални
паралелки и акредитираните по реда на Закона
за висшето образование висши училища се извършва съгласно съответните учебни планове и
утвърдения им държавен прием);
г) за удостоверяване на изискванията по чл. 6,
6а, 11а, 11б, 12 и 13 прилагам:
копие на документ за собственост или договор за наем за помещенията, които се ползват
за учебен кабинет и за офис;
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копие на протокола за годност на учебния
кабинет и офиса;
копие на свидетелствата за професионална
квалификация на преподавателите и дипломите
за завършено образование (документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи
път в списъка към разрешение за извършване
на обучение);
копие на свидетелствата за управление на
МПС на преподавателите и на ръководителя на
учебната дейност (документът се представя за
преподавателите и ръководителя на учебната
дейност, които за първи път се вписват в списък
към разрешение за извършване на обучение, или
за преподавателите и ръководителя на учебната
дейност, в чиито свидетелства за управление
на моторно превозно средство има промяна
на данните след предходното им представяне
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация);
свидетелство за съдимост на преподавателите
и на ръководителя на учебната дейност;
копие на трудова или осигурителна книжка,
удостоверяваща стажа на ръководителя на учебната дейност по чл. 11а, ал. 2, т. 3 (документът се
представя за ръководителя на учебната дейност,
който се вписва за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение);
копия от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от
Кодекса на труда за ръководителя на учебната
дейност и за техническия сътрудник, заверени
от териториалната дирекция на Националната
агенция по приходите;
списък на преподавателите по образец (приложение № 10);
д) за удостоверяване на изискванията по чл. 7
и 8 прилагам:
копие на документ за собственост или договор
за наем или лизинг за учебните МПС;
копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС и съответствие с
изискванията на чл. 8 (документът се представя
за ППС, които се вписват за първи път в списък
към разрешение за извършване на обучение, или
за ППС, в данните за които има промяна след
предходното им представяне в Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация);
копие на сви дет елст вата за рег ист рац и я
(документите се представят за ППС, които се
вписват за първи път в списък към разрешение
за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното
им представяне в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация) и знак за преминат
периодичен преглед за учебните ППС;
копие на застраховка на местата за сядане в
учебните МПС;
списък на учебните ППС по образец (приложение № 11);
е) за учебната площадка:
декларация, че има осигурена учебна площадка
за провеждане на обучението с форма и размери,
които позволяват извършване на упражненията,
определени в съответната учебна документация;
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копие на протокола за годност на учебната
площадка за издаване на разрешение за обучение за категории AM, А1, А2, А, ВЕ, С1Е, СЕ,
D1Е, DЕ и Ткт.
Забележка.
Копията на документите се заверяват със свеж
печат на лицето по чл. 2, ал. 1 и подпис на
управителя.
Оригиналите на документите се представят за
проверка.
Дата: ...................... Подпис: ................................. “

§ 34. В приложение № 16a към чл. 28, ал. 1
в двете таблици „ІІІ. Учебни ППС“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. В колона „Конструктивна максимална
скорост“ думата „Конструктивна“ се заменя
с „Допустима“.
2. След последната колона „Работен обем
на двигателя“ се създава нова колона „Отношение мощност/тегло“.
Допълнителна разпоредба
§ 35. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“, „Областният отдел „Контролна дейност – ДАИ“ и „ОО „КД – ДАИ“
се заменят с „регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
2. Думите „съответния Областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“, „началника“ и
„началникът“ се заменят съответно със „съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
„ръководителя“ и „ръководителят“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 36. (1) Параграф 21 относно чл. 26, ал. 3,
т. 10, буква „б“ и § 27 относно т. 8.2.1 от приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 по отношение
на изискването за оборудване на ремаркетата
и полуремаркетата с антиблокираща спирачна
система влизат в сила една година след деня
на обнародването на наредбата в „Държавен
вестник“.
(2) Параграфи 5, 13, 14, § 15, т. 1, 2 и т. 3,
буква „б“, § 16, 17, 22 и 23 влизат в сила от
21 май 2014 г.
§ 37. До 31 май 2014 г. ръководителите на
учебната дейност или упълномощени от тях
лица въвеждат в информационната система
по чл. 27, ал. 7 информацията от регистъра по
чл. 18, ал. 1 за кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на моторно
превозно средство, които не са завършили
обучението си, както и за тези, които са го
завършили и не са допуснати до теоретичен
и/или практически изпит до 31 май 2014 г.
Министър:
Данаил Папазов
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за
провеждането на изпитите на кандидати за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за
провеждане на проверочните изпити (обн.,
ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от
2006 г.; изм., бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм.,
бр. 50 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 и 80 от
2011 г., бр. 95 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 2 думите „ал. 5“ се заменят
с „ал. 4“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1 в края на текста се
добавя „(Наредба № 37)“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато резултатът от теоретичния
изпит е отрицателен, за повторно и всяко
следващо явяване, както и в случаите по чл. 1,
т. 2 и 3 и в случаите, когато кандидатите не
подлежат на вътрешен теоретичен изпит, те
могат да подават документите си за явяване
на теоретичен изпит сами.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 3 след думата „категории“ се
добавя „АМ“.
3. В ал. 9 думата „до“ се заменя с „над“.
4. Алинея 10 се отменя.
5. В ал. 11 думите „моторно превозно
средство от категория „Ттб“ се заменят с
„тролейбус“.
§ 5. В чл. 8, ал. 2 след думата „категории“
се добавя „АМ“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в т. 3 в края на текста се поставя тире
и се добавя „когато групата е формирана
от Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“;
б) създава се т. 4:
„4. такса за всяка група за практически
изпит – когато групата е формирана от учебен център.“
2. В а л. 5 д у мите „т. 2“ се замен ят с
„т. 2 – 4“.
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Таксите се заплащат от у чебните
центрове чрез информационната система по
чл. 27, ал. 7 от Наредба № 37 (информационната система) с изключение на таксите,
заплащани от кандидатите по чл. 4, ал. 2.
Допуска се документът, удостоверяващ плащането, да е за платените такси на повече
от един кандидат.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в т. 1
след думата „категории“ се добавя „АМ“.
§ 7. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „категориите“ се
добавя „А М“, след обозначението „D1E“
се поставя запетая и се добавя „както и за
управление на състава по чл. 155, ал. 9 от
Закона за движението по пътищата“.
2. В ал. 2 след обозначението„D1“ се поставя запетая и се добавя „както и практическият изпит на водачите по чл. 155, ал. 10
от Закона за движението по пътищата“.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст на ал. 1 думите „Учебните МПС“ се заменят с „Пътните превозни
средства“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. за категория А – мотоциклет без кош
от категория А, чиято маса в ненатоварено
състояние е над 180 kg и с мощност не помалка от 50 kW (допуска се цитираната маса
да бъде до 5 kg по-малка); ако мотоциклетът
се задвижва от двигател с вътрешно горене,
работният обем на двигателя е не по-малък
от 600 cm 3 (допуска се работният обем на
двигателя да бъде с до 5 cm 3 по-малък); ако
мотоциклетът се задвижва от електродвигател, отношението мощност/тегло на превозното средство трябва да бъде не по-малко
от 0,25 kW/kg;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. за категория А2 – мотоциклет без кош
от категория А2 с мощност не по-малка от
20 kW, но не по-голяма от 35 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава
0,2 kW/kg; ако мотоциклетът се задвижва
от двигател с вътрешно горене, работният
обем на двигателя е не по-малък от 400 cm 3
(допуска се работният обем на двигателя да
бъде с до 5 cm 3 по-малък); ако мотоциклетът
се задвижва от електродвигател, отношението мощност/тегло на превозното средство
трябва да бъде не по-малко от 0,15 kW/kg;
допуска се отклонение от 5 cm 3 под изисквания минимален работен обем на двигателя;“
г) точка 3 се изменя така:
„3. за к ат ег ори я А1 – мо т оц и к ле т о т
категория А1 без кош с мощност не поголяма от 11 kW и с отношение мощност/
тегло, което не превишава 0,1 kW/kg, и с
допустима максимална скорост не по-малка
от 90 km/h; ако мотоциклетът се задвижва
от двигател с вътрешно горене, работният
обем на двигателя е не по-малък от 120 cm 3
(допуска се работният обем на двигателя да
бъде с до 5 cm 3 по-малък); ако мотоциклетът
се задвижва от електродвигател, отношението мощност/тегло на превозното средство
трябва да бъде не по-малко от 0,08 kW/kg;“

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

д) в т. 5 думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“;
е) в т. 7 думите „предавателна кутия, която
осигурява не по-малко от осем предавателни
отношения при движение напред“ се заменят
със „с предавателна система с ръчно избиране
на предавките от водача“;
ж) в т. 8:
аа) в буква „а“ запетаята след думата
„уредба“ се заличава, а думите „с предавателна кутия“ се заменят с „на автомобила и
на полуремаркето, с предавателна система
с ръчно избиране на предавките от водача“;
бб) в буква „б“ думите „т. 6“ се заменят с
„т. 7“, а след обозначението „7,5 м“ се поставя
запетая и се добавя „включително дължината на теглително-прикачното устройство,
оборудвано с антиблок ираща система на
спирачната уредба“;
з) в т. 10 думите „т. 8“ се заменят с „т. 9“;
и) в т. 12 думите „т. 10“ се заменят с „т. 11“;
к) в т. 14 думите „т. 12“ се заменят с „т. 13“;
л) създават се т. 17 и 18:
„17. за категория Ттм – трамвайна мотриса;
18. за категория АМ – мотопед от категория АМ.“
2. В ал. 2 думата „до“ се заменя с „над“,
а след обозначението „3500 kg“ в края на
изречението се поставя запетая и се добавя
„включен в списък към разрешение за обучение, издадено по реда на Наредба № 37
от 2002 г.“.
3. В ал. 5 след ду мата „категории“ се
добавя „АМ“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Изпитът за придобиване на права за
управление на тролейбус се провежда с тролейбус, включен в списък към разрешение
за обучение, издадено по реда на Наредба
№ 37 от 2002 г.“
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „дата“ се поставя
запетая и думите „(приложение № 1)“ се заменят с „в информационната система“.
2. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. лицата, положили успешно вътрешния
си изпит по реда на Наредба № 37 от 2002 г.,
което е отбелязано съгласно чл. 19г, ал. 1 от
същата наредба в информационната система.“
3. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 1 и 3“ се заменят с „ал. 2, т. 1, 3 и 6“ и пред думите „са
изминали“ се добавя „или от отбелязването
по чл. 19г, ал. 1 от Наредба № 37 от 2002 г.
в информационната система“.
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Когато групата за практическия изпит
е заявена и формирана от учебен център, към
списъка по ал. 1 се прилага и документ за
платена такса по чл. 10, ал. 4, т. 4.
(7) Учебните центрове, заявили и формирали група за теоретичен или практически
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изпит, избират датата на изпита чрез информационната система.“
§ 10. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. За допускане до теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за
управление на МПС кандидатите по чл. 4,
ал. 2 представят:
1. заявление за допускане до изпит (приложение № 2);
2. документ за платена такса за теоретичен
изпит съгласно Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
3. декларация, че отговарят на изискванията за допускане до изпит (приложение № 2а).“
§ 11. В чл. 18а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите за придобиване на правоспособност за у п равление на моторно
превозно средство по чл. 4, ал. 2 представят
заявлението по чл. 18, ал. 1, т. 1 при първото
и при всяко следващо явяване на изпит.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторно превозно средство по чл. 16, ал. 2, т. 6
обстоятелствата по ал. 2 – 4 се отразяват в
информационната система.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите по чл. 4, ал. 2 подават
заявленията и приложените към тях документи в съответната регионална дирекция
„Автомобилна администрация“.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 в края на текста се добавя „или
от учебния център, направил отбелязването
по чл. 19г, ал. 1 от Наредба № 37 от 2002 г.
в информационната система“.
5. В ал. 6 в края на текста се добавя „или
от учебния център, направил отбелязването
по чл. 19г, ал. 1 от Наредба № 37 от 2002 г.
в информационната система“.
6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) За първо явяване на теоретичен и/
или практически изпит лицата, които са се
обучавали в област, различна от тази, в която
се провежда изпитът, представят съответното
удостоверение за допускане до изпит, заверено от регионалното звено на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ на
територията на областта, в която е проведено
обучението.“
7. Алинея 8 се отменя.
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „теоретичен и/или“ се
заличават.
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2. В ал. 2 след думите „практически изпит“
се добавя „или на учебния център, направил
отбелязването по чл. 19г, ал. 1 от Наредба № 37
от 2002 г. в информационната система“ и думата „документите“ се заменя с „кандидатите“.
§ 14. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) За провеждане на теоретичните и
практическите изпити съответното регионално
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ изготвя електронен график
с датите, броя на комисиите и часовете за
провеждане на изпитите.
(2) Групите за провеждане на изпитите
по чл. 4, ал. 2 се формират чрез представяне
на документите на кандидатите на хартиен
носител в съответното регионално звено на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Датата за провеждане на всеки
изпит се определя при подаване на документите
съвместно с кандидата.
(3) Групите за провеждане на изпитите
извън случаите по ал. 2 се формират чрез
представяне на документите на кандидатите
по електронен път чрез информационната
система, като учебните центрове:
1. избират датите за провеждане на изпитите от незаетите в електронния график дати и
въвеждат в системата имената на кандидатите
от списъка по чл. 16, ал. 1 в графика за съответната дата – когато изпитът се провежда в
кабинет на учебния център;
2. заявяват предпочитаните от тях дати и
номера на комисии за провеждане на изпитите
от незаетите в електронния график – когато
изпитът се провежда в кабинет на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 групите за
провеждане на изпитите се формират от съответното регионално звено на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ не
по-късно от два дни преди изпита. Промяната
е достъпна за учебния център чрез информационната система.“
§ 15. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „при подаването
им“ се заличават;
б) създава се т. 4:
„4. не е посочен видът на теста, с който ще
полага теоретичния изпит (на хартиен носител
или електронен тест).“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За кандидатите по чл. 4, ал. 2 съответното регионално звено на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“:
1. проверява заявлението и приложения към
него документ за платена такса;
2. регистрира заявлението в деловодната
система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
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3. уведомява кандидата за адреса на кабинета, в който ще се проведе теоретичният
изпит или съответно от който ще започне
практическият изпит, или за адреса на учебната площадка – когато практическият изпит
се провежда на учебна площадка.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 24, ал. 3 при установени пропуски и несъответствия в списъка по
чл. 16, ал. 1 съответното регионално звено на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изпраща съобщение до учебния
център, предложил кандидатите за изпит, до
24 часа след регистрирането им в информационната система.“
4. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 16. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинеи 4 и 5 се отменят.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Два екземп л яра на протокола от
проведените изпити се заверяват от ръководителя на съответното регионално звено на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – единият остава в регионалното
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, а другият се изпраща в регионалната дирекция на Министерството на
вътрешните работи, която издава свидетелствата за управление на МПС.“
§ 17. В чл. 28, ал. 2 се създава изречение
второ: „Жребият се изтегля по електронен
начин.“
§ 18. В чл. 29, ал. 2 след думата „категории“
се добавя „АМ“.
§ 19. В чл. 32 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Броят на кандидатите в групите за
теоретичен изпит се определя в зависимост
от броя на оборудваните места в кабинета
за провеждане на изпита, но не повече от 25.
(5) Ръководителите на регионалните звена
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ осигуряват оптимално използване
на административния капацитет при формиране на групите за изпит, като не се изисква
учебните центрове да представят минимален
брой кандидати за изпит.“
§ 20. В чл. 34, ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“ и в края на текста се добавя „и техническо устройство за нанасяне на резултатите“.
§ 21. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „за всеки протокол“ се
заличават, а думата „протоколите“ се заменя
с „протокола“.
2. В ал. 5 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 22. В чл. 36, ал. 1 се създават т. 7 и 8:
„7. проверява копието на легализирания
превод на свидетелството на лицата, чието
чуждестранно национално свидетелство за
управление на моторно превозно средство не
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отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 4 от
Закона за движението по пътищата;
8. проверява копието на документ за застраховка на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство от категории АМ, А, А2 и А1
(валидна към датата на практическия изпит).“
§ 23. В чл. 38, ал. 4 след думите „провеждат
с“ се добавя „електронни“.
§ 24. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 числото „39“ се заменя с „40“.
2. В ал. 5 след думата „тест“ се добавя „по
ал. 1 – 4“.
§ 25. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след първото срещане на обозначението „С1“ се поставя запетая и думите „и от“
се заменят с „както и тестовете за провеждане
на теоретичните изпити за“.
2. В ал. 2 след думата „тест“ се добавя „по
ал. 1“.
§ 26. В чл. 42 се създава ал. 3:
„(3) Грешките, които кандидатите допускат
по време на практическите изпити, се отразяват в контролна карта на хартиен носител
или чрез електронни устройства.“
§ 27. В чл. 45 в края на текста се добавя
„и лица, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
§ 28. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 след думата „категории“ се добавя „АМ“.
2. В ал. 3 думите „ал. 3“ се заменят с
„ал. 4“.
§ 29. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „категории“ се добавя „АМ“.
2. В ал. 4 думите „чл. 7, ал. 7, 8, 9, 10 и 11“
се заменят с „чл. 7, ал. 7, 8, 9 и 11“.
§ 30. В чл. 48а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „категории“ се добавя „АМ“.
2. В ал. 2 след думата „категории“ се добавя „АМ“.
3. В ал. 3 след думата „категории“ се добавя „АМ“.
4. В ал. 4 след думата „категории“ се добавя „АМ“ .
§ 31. В приложение № 1 към чл. 16, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ и „Областният отдел „Контролна дейност – ДАИ“ се заменят съответно
с „Регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ и „Регионал-
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ното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
2. Думата „категория“ и многоточието след
нея се заличават.
3. В таблицата „Списък на кандидатите
за изпит за придобиване на правоспособност
за управление на МПС“ след колоната „Име,
презиме, фамилия“ се създава нова колона
„Категория“.
§ 32. Приложение № 2 към чл. 18, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 18, т. 1

ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА
РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО НА
ИА „АВТОМОБИЛНА
АДМИНИСТРАЦИЯ“ –
ГР. ..........................

З А Я В Л Е Н И Е
от г-н/г-жа .................., ЕГН .............................. ,
лична карта № .........................., изд. ............. г.,
МВР – гр. ................................, тел. .....................
постоянен адрес: гр. (с.) .................................... ,
област .................., ж.к./ул. .................................
Госпожо директор/Господин директор,
Желая да бъда допуснат/а до:
 теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория ...............
 проверочен изпит
Прилагам следните документи:
 документ за платена такса за теоретичен
изпит съгласно Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията;
 декларация по чл. 6, ал. 4 от Наредба № 37
от 2002 г.;
 копие на легализиран превод на свидетелството за управление на МПС (за лица, чието
чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 5 ЗДвП).
Гр. .........................
Дата: ....................
Подпис: ......................“

§ 33. Създава се приложение № 2а към
чл. 18, ал. 1, т. 3:
„Приложение № 2а
към чл. 18, т. 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ......................................... ,
ЕГН ..................., лична карта № ....................... ,
изд. ................ г., МВР – гр. ............................... ,
постоянен адрес: гр. (с.) .................................... ,
област ................, ж.к./ул. ............, тел. ............ .
 желая да се явя на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на
МПС от категория ..................
 желая да се явя на проверочен (временно
отнемане на свидетелството за управление на
МПС по чл. 171, т. 1, буква „в“).
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ДЕКЛАРИМ, ЧЕ отговарям на изискванията
за допускане до изпит, като:
 отговарям на изиск вани ята за физическа
годност за категория ............, определени в наредбата по чл. 152а ЗДвП;
 завършил съм най-малко основно образование
и притежавам свидетелство/диплома за завършена степен на образование (или удостоверение
за завършен гимназиален етап) рег. № ........... ,
изд. от .................................................................. ;
 притежавам необходимата правоспособност/
свидетелство за управление на МПС от категория ...................;
 притежавам необходимия стаж като водач
на МПС от категория ................ не по-малко от
.......... година/и (времето, през което водачът е
бил лишен от правото да управлява МПС, не
се зачита за стаж) (на лицата, загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 ЗДвП,
се зачита съответният стаж, придобит преди
загубата на правоспособността);
 притежавам необходимото валидно удостоверение за психологическа годност, издадено по
реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 ЗДвП;
 съм загубил правоспособността си за управление на МПС поради загуба на контролни
точки (чл. 157, ал. 5 ЗДвП):
 преди загубата на правоспособността си по
чл. 157, ал. 5 ЗДвП съм притежавал права за
управление на МПС от следните категории ..........;
 ми е наложена принудителната административна мярка временно отнемане на свидетелството за управление на МПС по чл. 171, т. 1,
буква „в“ (проверочен изпит);
 съм установил обичайното си пребиваване в
Република България;
 не притежавам друго свидетелство за управление на МПС, издадено от друга страна – членка на ЕС.
ДЕКЛАРИРАМ, че не изтърпявам наказание
„лишаване от право да управлява МПС“ и не ми
е наложена административна мярка „отнемане
на правоспособността за управление на МПС“.
Гр. .........................
Дата: .................... ДЕКЛАРАТОР: ..................

(подпис)“

§ 34. Приложение № 3 към чл. 25, ал. 3
се отменя.
§ 35. В приложение № 3а към чл. 12, ал. 4,
т. 4, трето тире в края на текста се добавя „на
записите от всички камери едновременно“.
§ 36. В приложение № 4 към чл. 26, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „от категория ………….“ се заличават.
2. В таблицата преди последната колона
„Забележка“ се създават 3 колони: „Категория“, „Български/английски език“ и „Хартиен/електронен тест“.
§ 37. В приложение № 4а към чл. 26, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „от категория …………….“ се заличават.
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2. В таблицата преди последната колона
„Забележка“ се създава колона „Категория“.
Допълнителни разпоредби
§ 38. Наредбата въвежда изискванията на
раздел ІІ от Приложението към Директива
2012/36/ЕС на Комисията от 19 ноември
2012 г. за изменение на Директива 2006/126/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно свидетелствата за управление на
превозни средства (ОВ L 321, 20/11/2012,
стр. 54 – 58) и Директива 2013/47/ЕС на Комисията от 2 октомври 2013 г. за изменение
на Директива 2006/126/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно свидетелства
за управление на превозни средства (текст
от значение за ЕИП) (ОВ L 261, 03/19/2013,
стр. 29).
§ 39. Навсякъде в наредбата думите „Областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“,
„О б л а с т н и я т о т д е л „ К о н т р о л н а д е й ност – ДАИ“ и „ОО „КД – ДАИ“ се заменят
с „регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а думите
„съответни я Областен отдел „Конт ролна
дейност – ДАИ“, „началника“ и „началникът“ се заменят съответно със „съответното
регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, „ръководителя“ и „ръководителят“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 40. До 31 декември 2018 г. практическото
обучение за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство
от категория А може да се провежда и с
мотоциклети, отговарящи на следните изисквания: мотоциклет без кош от категория А
с маса в ненатоварено състояние, по-малка
от 180 kg, и с мощност не по-малка от 40 kW,
но по-малка от 50 kW.
§ 41. Параграф 6 относно чл. 10, ал. 4 – 6,
§ 9 – 15, § 20, 22, 26 и § 32 – 34 влизат в сила
от 1 юни 2014 г.
Министър:
Данаил Папазов
2106

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в
конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване
на пътни превозни средства, регистрирани
извън държавите – членки на Европейския
съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство (ДВ, бр. 21 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 20 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) При допълнително монтиране в МПС
на уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен
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природен газ (СПГ), се спазват съответно
изискванията на точка 2 и част II, точка 17
от Правило № 67 на Икономическата комисия
за Европа на Организацията на обединените нации – Единни предписания относно:
I. Одобряване на специфично оборудване
на моторни превозни средства, използващи
втечнени нефтени газове в тяхната система на
задвижване. II. Одобряване на превозно средство, снабдено със специфично оборудване за
използване на втечнени нефтени газове като
гориво в техните двигатели, по отношение
на монтажа на такова оборудване – Правило
№ 67 на ИКЕ – ООН, или точка 2 и част II,
точка 17 от Правило № 110 на Икономическата комисия за Европа на Организацията
на обединените нации – Единни предписания
относно одобрението на: I. Специа лните
компоненти на моторните превозни средства
със системи за задвижване, работещи със
сгъстен природен газ. II. Превозните средства,
по отношение на монтирането на специални
компоненти, чийто тип е одобрен, за системи
за задвижване, работещи със сгъстен природен газ – Правило № 110 на ИКЕ – ООН,
така както са посочени в приложение № 1.
(2) Л и цата, извърш и л и доп ъ л н и т ел но
монтиране на уредби за ВНГ или СПГ, издават протокол за монтиране на уредби за
ВНГ или СПГ в два екземпляра – единият
за собственика на превозното средство, а
другият за лицето, монтирало уредбата (приложение № 1а).“
§ 2. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. При изменение в конструкцията на ППС от категории L, М, N и О за
използването им за обучение на кандидати
за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства се
спазват следните изисквания:
1. превозните средства за извършване
на обучение отговарят на изискванията на
чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 37 от 2002 г.
за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство и
условията и реда за издаване на разрешение
за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.);
2. дооборудването на превозните средства
е съгласно изискванията, определени в приложение № 1б.“
§ 3. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съответствието с изискванията по
ч л. 20 се ус та новя ва ч рез п ървонача л на
проверка от лица, получили разрешение за
извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства по реда на чл. 148, ал. 1
от Закона за движението по пътищата, притежаващи права за първоначална проверка
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на монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ и СПГ.“
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Лицата по а л. 3, извършили първоначалната проверка на монтираните на
ППС уредби, които позволяват работата на
двигателя с ВНГ или СПГ, издават протокол
за първоначална проверка на уредби за ВНГ
или СПГ по образец, предвиден в наредбата
по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението
по пътищата. Протоколът се издава в два
екземпляра – единият за лицето, представило ППС за проверка, а другият – за лицето,
извършило проверката.“
4. В ал. 7 абревиатурите „LPG“ и „CNG“
се заменят съответно с „ВНГ“ и „СПГ“.
5. Създават се ал. 8 – 10:
„(8) Проверките и изпитванията на допълнителното оборудване и първоначалната
проверка за съответствие с изискванията по
чл. 8 от Наредба № 37 от 2002 г. и чл. 15 от
Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда
за провеждането на изпитите на кандидати
за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда
за провеждане на проверочните изпити (ДВ,
бр. 42 от 2004 г.), на превозните средства, използвани за обучение и изпити, се извършва
от изпитвателни лаборатории, акредитирани от Изпълнителната агенция „Българска
служба за акредитация“ или от национален
орган за акредитация на държава – членка
на Европейск и я съюз, за извършване на
изпитвания на леки автомобили, товарни
автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета, дву-, три- и четириколесни моторни
превозни средства по стандарт БДС EN ISO/
IEC 17025 или аналогичен „Общи изисквания
относно компетентността на лабораториите
за изпитване и калибриране.“
(9) Проверките и изпитванията на превозните средства по ал. 8 се извършват съгласно
приложение № 1в.
(10) За проверките и изпитванията по ал. 8
изпитвателните лаборатории, извършили проверките и изпитванията, издават съответно
изпитвателен протокол за допълнителното
оборудване по ISO/IEC 17025 и протокол за
проверка на годността на превозно средство
за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на
МПС (приложение № 1г)“.
§ 4. В чл. 36, ал. 4 думите „чл. 20 и 22“
се заменят с „чл. 20, 22 и 25а“.
§ 5. В чл. 37, ал. 1 думите „20-дневен“ се
заменят с „10-дневен“.
§ 6. В чл. 51, ал. 1 думите „20-дневен“ се
заменят с „10-дневен“.
§ 7. Създава се приложение № 1а към
чл. 20, ал. 2:
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„Приложение № 1а
към чл. 20, ал. 2
Протокол № ........../..........
за допълнително монтиране на моторно
превозно средство на уредба, която позволява работата на двигателя с втечнен нефтен
газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ)
I. Данни за лицето, извършило допълнителното
монтиране на моторно превозно средство на
уредба за ВНГ или СПГ:

Наименование: .....................................................
ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК: .........................................
Адрес: ...................................................................
II. Данни за моторното превозно средство:
Рег. №: .............................................. Идентификационен № (VIN, рама): .......................................
Марка: ................................. Търговско наименование (модел): ......................................................
Категория: ....................... Дата на първа регистрация: ..................................................................
Вид гориво: ............................................ Номер
на двигателя: ........................................................
III. Данни за собственика на моторното превозно
средство:
Наименование: .....................................................
ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК: .........................................
Адрес: ...................................................................
IV. Данни за монтираната уредба за ВНГ или СПГ:
Днес, .............................., на описаното моторно
превозно средство е монтирана уредба за:
q втечнен нефтен газ (ВНГ)
q сгъстен природен газ (СПГ)
марка: .......................... модел: ............................ ,
състояща се от следните компоненти:
Компонент

1.

Резервоар за гориво:

2.

Спирателен клапан за
ниво 80 % (за ВНГ):

3.

Индикатор за налягане
или ниво:

4.

Предпазен к лапан (за
ВНГ):

5.

Автоматичен клапан на
резервоара (за СПГ):

6.

Дистанционно управляем работен клапан (за
ВНГ):

7.

Ръчен клапан (за СПГ):

8.

Регулатор за налягане:

9.

Изпарител (за ВНГ):

10. Регулатор на дебита на
газ (за СПГ):
11. Устройство за ограничаване на дебита (за СПГ):
12. Дистанционно управляем спирателен клапан:

Мар- Номер Забека на одо- лежбряване ка

ВЕСТНИК
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13. Пълначно устройство:
14. Тръби и маркучи за газ
(за ВНГ):
15. Газопреносни връзки (за
ВНГ)**:
16. Гъвкав горивопровод (за
СПГ):
17. Твърд горивопровод (за
СПГ):
18. Впръсквачи (за ВНГ):
19. Газоподаващо устройство (за СПГ):
20. Електронен блок за управление:
21. Устройство за освобождаване на налягането:
22. Съединения (за СПГ)**:
23. Газоизолиращ кожух:
24. Газоизолиращ кожух (за
ВНГ)*:
25. Възвратен клапан*:
26. Предпазен к лапан на
газопровода (за ВНГ)*:
27. Газов дозатор (за ВНГ)*:
28. Клапан за освобождаване на налягането (за
СПГ)*:
29. Филтър за гориво*:
30. Сензор за налягане или
температура*:
31. Пом па за г ори во (за
ВНГ)*:
32. Куплунг за захранване
на резервоара (за ВНГ)*:
33. Сервизно съединение (за
ВНГ)*:
34. Система за избор на гориво**:
35. Тръбопровод за гориво
(за ВНГ)*:
* Компонентите не са задължителни.
** Компонентите не подлежат на одобряване
на типа.
Декларирам, че всички компоненти на уредбата
притежават одобряване на типа и уредбата е
монтирана съгласно изискванията на приложение № 1, раздел I/раздел II от Наредба № Н-3:
(излишното се зачертава)
Монтирането на уредбата е извършено от:
.........................................
.............................
(име, фамилия)
(подпис)
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.........................................
(име, фамилия)
.........................................
(име, фамилия)
Собственик на моторното превозно средство:
.........................................
(име, фамилия)
Лице, издало протокола:
.........................................
.(име, фамилия, длъжност
(ако е приложимо)

ДЪРЖАВЕН
.............................
(подпис)
.............................
(подпис)

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

Дублиращите устройства за задействане
на спирачната уредба и съединителя от мястото на преподавателя трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. В случай на превозни средства с механична предавателна кутия (виж фиг. № 1):

.............................
(подпис)
.............................
(подпис, печат
(ако е приложимо)

Дата: ...................
.М ясто: ...........................
Настоящият протокол се издава на основание
чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г.
за изменение в конструкцията на регистрираните
пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани
извън държавите – членки на Европейския съюз,
или друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.“

§ 8. Създава се приложение № 1б към
чл. 25а, т. 2:
„Приложение № 1б
към чл. 25а, т. 2
Изисквания към превозните средства за обучение и изпит на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на МПС

I. Общи изисквания
Превозните средства за обучение и изпит
на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да
отговарят на приложимите за съответната
категория изисквания, определени във:
– чл. 8 от Наредба № 37 от 2 август 2002 г.
за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство
и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (обн., ДВ, бр. 82 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2004 г.; изм. с
Решение № 8267 от 2004 г. на ВАС на Република България – бр. 96 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 44 от 2006 г., бр. 3, 57 и 97 от 2008 г.
и бр. 18 от 2010 г.);
– чл. 15 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство
и реда за провеждане на проверочните изпити
(обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38
от 2006 г.; изм., бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм.,
бр. 50 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 и 80 от
2011 г., бр. 95 от 2012 г.).
II. Изисквания към дублиращите устройства за задействане на спирачната уредба и
съединителя от мястото на преподавателя

Фигура № 1

1.1. Разположението на педалите от ляво
надясно по посока на движението на превозното средство трябва да бъде в следната
последователност: педал за съединителя
педал за спирачната уредба;
1.2 . Ра зс т оя н ие т о „F “ меж д у д ясната
страна от опорната повърхност на педала
за съединителя и лявата страна от опорната
повърхност на педала за спирачната уредба
да не е по-малко от 50 mm;
1.3. Разстоянието „G“ между лявата страна
от опорната повърхност на педала за съединителя и най-близко разположената отляво
преграда от конструкцията в кабината да е
не по-малко от 50 mm;
1.4. Разстоянието „J“ между лявата страна
от опорната повърхност на педала за спирачната уредба и най-близко разположената
отляво преграда от конструкцията в кабината
да е не по-малко от 160 mm;
1.5. Ра зс т оя н ие т о „Н“ меж д у д ясната
страна от опорната повърхност на педала за
спирачната уредба и най-близко разположената отдясно преграда от конструкцията в
кабината да е не по-малко от 130 mm;
2. В случай на превозни средства с автоматична предавателна кутия (виж фиг. № 2):
Разстоянието „J“ между лявата страна от
опорната повърхност на педала за спирачната
уредба и най-близко разположената отляво
преграда от конструкцията в кабината да не
е по-малко от 120 mm.

Фигура № 2
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3. При частично или напълно задействане
на педалите на спирачната уредба и съединителя не се допуска задействане на други
устройства, системи или уредби на превозното средство;
4. След частични или пълни задействания
на спирачната уредба и съединителя педалите да се установяват в постоянно изходно
състояние, определено при монтирането на
допълнителното оборудване;
5. Основните и дублиращите педали да
задействат спирачната уредба и съединителя
независимо един от друг, без задържания
или блокировки;
6. При задействане на спирачната уредба от основния или дублиращия педал да
няма разлика в спирачната ефективност на
превозното средство, както и да се постига
най-малко следната минимална стойност за
спирачна ефективност:
6.1. За превозни средства с първоначална
регистрация след 28 юли 2010 г.:
– от категория М 1 – 58 %;
– от категории M 2 и М 3 – 50 %;
– от категории N1 , N 2 и N 3 – 50 %;
– от категории О 2 , О 3 и О 4 (полуремаркета) – 45 %;
– от категории О 2 , О 3 и О 4 (ремаркета с
тегличи) – 50 %.
6.2. За превозни средства, регистрирани
преди 28 юли 2010 г.:
– от категории М 1 , М 2 и М 3 – 50 %;
– от категория N1 – 45 %;
– от категории N 2 и N 3 – 43 %;
– от категории О 2 , О 3 и О 4 – 40 %.
6.3. За превозни средства от категория L:
6.3.1. Двете спирачки:
– от категория L1e – 42 %;
– от категории L2e и L6e – 40 %;
– от категория L3e – 50 %;
– от категория L4e – 46 %;
– от категории L5e и L7e – 44 %.
6.3.2. Спирачка на задните колела:
– от категории L1e, L2e, L3e, L4e, L5e,
L6e и L7e – 25 %.
7. При задействане на дублиращия педал
на спирачната уредба да светват стопсигналите на превозното средство;
8. При за дейс т ва не на о сновн и я и л и
дублиращия педал на спирачната уредба да
светва монтиран(-и) в кабината на превозното
средство червен(-и) светлинен(-ни) сигнал(-и)
(когато има);
9. При хидравлични приводи на устройствата за задействане на спирачната уредба
и съединителя тръбопроводите да са без корозия, повреди (смачквания, надрасквания) и
да не се допират до нагорещени компоненти
на изпускателната уредба;
10. При използване на жила се изисква
те да са в комплект с допълнителните педали, предназначени за съответната марка
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автомобил, придружени с удостоверение или
декларация от производителя, че жилата могат да се използват в дублиращи устройства.
III. Изисквания към допълнителните огледала за виждане назад и другите устройства за непряко виждане за използване от
преподавателя
1. Допълнителните огледала за виждане
назад и другите устройства за непряко виждане да са закрепени така, че при движение
на превозното средство те да не променят
значително полетата на видимост и да не
се получава изкривяване на изображенията
от вибрации.
2. Изискването по т. 1 трябва да се изпълнява, когато превозното средство се движи
със скорост до 80 % от максималната конструктивна скорост, но не повече от 150 km/h.
3. Превозните средства за обу чение и
изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва
да са допълнително оборудвани със следните
огледала за използване от преподавателя:
3.1. едно вътрешно огледало от клас І (виж
фиг. № 3) за превозни средства от категория
М 1 (за М 2 , М 3 , N 2 и N 3 – при възможност за
осигуряване на необходимата видимост);
3.2. д ве вън ш н и огледа ла о т к лас І І,
монтирани отляво и отдясно на превозните
средства (виж фиг. № 4); за превозни средства
от категория М 1 допълнителните външни
огледала не са задължителни и когато се
предвижда поставяне, вместо огледало от
клас ІІ се допуска монтиране на огледало
от клас ІІІ (виж фиг. № 5);
4. Полето на видимост за вътрешното
огледало да е такава, че преподавател ят
да може да вижда част от хоризонтален и
равен път с централна линия, образувана
от вертикалното средно надлъжно сечение
на превозното средство и повърхността на
пътя, с дължина от линията на хоризонта
до точка на разстояние 60 m зад очите на
преподавателя и с широчина 20 m.

Фигура № 3

5. Полето на видимост за допълнителното:
5.1. ляво външно огледало от клас ІІ да е
такова, че преподавателят да може да вижда
част от хоризонтален и равен път с широчина
5 m, ограничен от страната на обучавания с
равнина, успоредна на средната надлъжна
вертикална равнина и минаваща през найвъншната точка на превозното средство от
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страната на обучавания, от хоризонта на
разстояние 30 m зад очите на преподавателя;
преподавателят трябва да вижда път с широчина 1 m, ограничен от равнина, успоредна
на средната надлъжна вертикална равнина и
минаваща през външната точка на превозното
средство, с начало 4 m зад вертикалната равнина, преминаваща през очите на обучавания;
5.2. дясно външно огледало от клас ІІ да е
такова, че преподавателят да може да вижда
част от хоризонтален и равен път с широчина
5 m, ограничен от неговата страна с равнина,
успоредна на средната надлъжна вертикална
равнина и минаваща през най-външната точка
на превозното средство от неговата страна,
от хоризонта на разстояние 30 m зад очите
на преподавателя; преподавателят трябва да
вижда път с широчина 1 m, ограничен от
равнина, успоредна на средната надлъжна
вертикална равнина и минаваща през външната точка на превозното средство, с начало
4 m зад вертикалната равнина, преминаваща
през очите на обучавания;

Фигура № 4
6. Полето на видимост за допълнителното:
6.1. ляво външно огледало от клас ІІІ да е
такова, че преподавателят да може да вижда
част от хоризонтален и равен път с широчина
4 m, ограничен от страната на обучавания с
равнина, успоредна на средната надлъжна
вертикална равнина и минаваща през найвъншната точка на превозното средство от
страната на обучавания, от хоризонта на
разстояние 20 m зад очите на преподавателя;
преподавателят трябва да вижда път с широчина 1 m, ограничен от равнина, успоредна
на средната надлъжна вертикална равнина и
минаваща през външната точка на превозното
средство, с начало 4 m зад вертикалната равнина, преминаваща през очите на обучавания;
6.2. дясно външно огледало от клас ІІІ да е
такова, че преподавателят да може да вижда
част от хоризонтален и равен път с широчина
4 m, ограничен от неговата страна с равнина,
успоредна на средната надлъжна вертикална
равнина и минаваща през най-външната точка
на превозното средство от неговата страна,
от хоризонта на разстояние 20 m зад очите
на преподавателя; преподавателят трябва да
вижда път с широчина 1 m, ограничен от
равнина, успоредна на средната надлъжна
вертикална равнина и минаваща през външ-
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ната точка на превозното средство, с начало
4 m зад вертикалната равнина, преминаваща
през очите на обучавания.

Фигура № 5
7. В случай на използване на видеокамера
(видеомонитор) като устройство за непряко
виждане назад се прилагат изискванията на
т. 15.3 и приложение 10 от Правило № 46 на
ИКЕ – ООН.“
§ 9. Създава се приложение № 1в към
чл. 26, ал. 9:
„Приложение № 1в
към чл. 26, ал. 9
Проверки на превозните средства за обучение
и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
Проверката се съобразява с годината на производство на превозните средства със съответните
технически изисквания към конструкцията на
превозните средства за тази година.
I. Необходими документи
При проверката на превозните средства за
обучение и изпит на кандидати за придобиване
на правоспособност за управление на МПС се
представят следните документи:
– свидетелство за регистрация, части I и II;
– документ за застраховка на местата за сядане
в превозните средства, както следва:
• за превозни средства от категории АМ, А1,
А2, А, В1, В, С1, С и Ткт – всички места за сядане;
• за превозни средства от категории D, D1,
Ттм и за тролейбусите – не по-малко от 8 места
за сядане;
– удостоверение за техническа изправност
и знак за периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на ППС;
– протокол за контролна проверка на тахографа (когато е приложимо);
– полица от валидна застраховка гражданска
отговорност;
– документ за самоличност на лицето, представящо превозното средство за проверка.
II. Методика за извършване на проверките
на превозните средства за обучение и изпит на
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на МПС
При проверката на превозните средства за
обучение и изпит на кандидати за придобиване
на правоспособност за управление на МПС за
установяване на съответствието им с приложимите за съответната категория изисквания се
извършват проверки съгласно следната таблица:
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Причини за отказ

1.

Постоянна българска регис- – визуална проверка за нали- – няма постоянна българска регистрация
чието на постоянна българска трация
регистрация

2.

Разположение на органите – визуална проверка
за управление (за превозни
средства от категории В1, В,
С1, С, D1, D и за тролейбусите)

3.

– липсващ
Опознавателен знак „Учебен – визуална проверка
автомобил“, „Учебен мото- – измерване на размерите на – не е поставен на необходимите
места
циклет“ (за превозни сред- опознавателния знак
– размерите на опознавателния знак
ства от всички категории)
не отговарят на изиск вани ята на
приложение № 1 от Наредба № 37

4.

– липсващи
Педали или други устройства – визуална проверка
за задействане на спирачна- – проверка съгласно раздел III – недобре закрепени
– неправилно разположени
та уредба и съединителя от
– липса на достатъчно свободна площ
мястото на преподавателя
за краката на преподавателя
(за превозни средства от ка– различна спирачна ефективност при
тегории В1, В, С1, С, D1, D и
задействане на спирачната уредба с
за тролейбусите)
основния и дублиращия педал
– при задействане на допълнителния педал на спирачната уредба не
светват стопсигналите на превозното
средство
– различен спирачен ефект на една ос
– неравномерно задействане на колесните спирачни механизми на ос
– колебания на спирачната сила при
едно пълно завъртане на колелото
– недостатъчна спирачна ефективност
– много гол ям и ли недостат ъчен
свободен ход на педалите
– липсващо, разлепено или износено
покритие на педалите против хлъзгане

5.

Допълнителни огледала за
виждане назад през задното
стъкло на превозното средство или с външни огледала
за виждане назад от двете
страни на превозното средство; устройство за непряко
виждане назад (когато има)
(за превозни средства от категории В1, В, С1, С, D1, D и
за тролейбусите)

6.

Контролни лампи за състо- – визуална проверка
янието на пътепоказателите – проверка при задействане
(за превозни средства от категории В1, В, С1, С, D1, D и
за тролейбусите)

– липсващи

7.

Надписи за идентифицира- – визуална проверка
не на лицата, притежаващи – измерване на височината на
разрешение за теоретично буквите и цифрите на надписа
и практично обучение (за
превозни средства от категории В1, В, С1, С, D1, D и за
тролейбусите)

– липсват

– неправилно разположение (дясно
разположено кормилно колело)

– липсващи
– проверка на полето на види- – недобре закрепени
мост на допълнително монти- – не са от одобрен тип
– не се регулират, не се регулират
раните огледала
без използване на инструменти или
недостатъчна регулировка за осигуряване на полето на видимост

– визуална проверка

– допълнително монтираните контролни лампи (индикатори) не са
отделни и разположени на разстояние, аналогично на конструктивно
монтираните
– допълнително монтираните контролни лампи (индикатори) не са
видими от мястото на преподавателя
след тяхното включване
– не отразяват състоянието на пътепоказателите – включени/изключени
– не са трайно закрепени
– не са видими
– не съдържат необходимата информация
– височината на буквите и цифрите
не отговаря на изискванията
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8.

Обезопасителни колани тип – визуална проверка
„инерционен“ (за превозни – проверка при задействане
средства от категория В)

– липсващи

9.

Достъп до кормилното коле- – функционална проверка
ло (за тролейбусите)

– няма достъп

– нарушена цялост и шевове на колана
– неизправно заключващо устройство
– неизправен възвръщателен механизъм

10. Допустима максимална скорост (за превозни средства от
категории А1, В1, В, ВЕ, С1,
С1Е, С, СЕ, D1, D1E, D и DE)

– информация от свидетел- – не отговаря на изискванията

11. Допустима максимална маса
на превозното средство (за
превозни средства от категории ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1,
D1Е и DЕ)

– информация от табелата на – не отговаря на изискванията

12. Брой на местата за сядане
без мястото на водача (за
превозни средства от категории В1, В, С1, С и СЕ)

– визуална проверка

– не отговаря на изискванията

13. Брой на колелата (за превоз- – визуална проверка
ни средства от категория В1)

– не отговаря на изискванията

ст вото за регист раци я или
спецификацията на превозното
средство (при необходимост)
– измерване при необходимост
на контролираните скорости

производителя
– информаци я от свидетелст вото за регист раци я или
спецификацията на превозното
средство (при необходимост)
– информаци я от свидетелст вото за регист раци я или
спецификацията на превозното
средство (при необходимост)

14. Дължина на превозното средство (за превозни средства
от категории С1, С1Е, С, СЕ,
D1 и D)

– информация от специфика- – не отговаря на изискванията

15. Ши рочина на п ревозното
средство (за превозни средства от категории С, СЕ,
D1E, D и DЕ)

– информация от специфика- – не отговаря на изискванията

цията на превозното средство
– измерване на дължината на
превозното средство съгласно
БДС ISO 612:2002 (при необходимост)
цията на превозното средство
– измерване на дължината на
превозното средство съгласно
БДС ISO 612:2002 (при необходимост)

16. Вис оч и н а н а п р ев о зно т о – информация от специфика- – не отговаря на изискванията
средство (за превозни сред- цията на превозното средство
ства от категории D1E и DE) – измерване на височината на
превозното средство съгласно
БДС ISO 612:2002 (при необходимост)
17. А нтиблок ираща спирачна
система (за превозни средства
от категории С1, С, СЕ, D1
и D)

– визуална проверка при под- – повредена (нарушени връзки)

готовка за движение (само- – постоянно свети или не свети предупредителният сигнал на системата
тестване на системата)
– проверка съгласно раздел IV – не отговаря на други изисквания
при проверката по раздел IV

18. Предавателна система с ръч- – визуална проверка
но избиране на предавките
(за превозни средства от категории С и СЕ)

– не отговаря на изискванията

19. Тахограф (за превозни сред- – визуална проверка
ства от категории С1, С, СЕ,
D1 и D)

– липсващ

– невалиден протокол от контролна
проверка
– липсваща монтажна табела, нарушена цялост на данните върху нея
– липсваща фабрична табела и знак
за одобряване на типа на тахографа
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– размер на автомобилните гуми,
нес ъо т вет с т ва щ на за п иса н и т е в
протокола от последната контролна
проверка
– липсващи или нарушена цялост на
пломбите на тахографа и на другите
устройства от оборудването за защита на връзките срещу неправомерна
манипулация
20. Форма и материал на товар- – визуална проверка
ното отделение (за превозни
средства от категории ВЕ,
С1, С1Е, С и СЕ)

– не отговаря на изискванията

21. Широчина на товарното от- – измерване на широчината – не отговаря на изискванията
деление (за превозни средства на товарното отделение
от категории ВЕ, С1, С1Е, С
и СЕ)
22. Височина на товарното отде- – измерване на височината на – не отговаря на изискванията
ление (за превозни средства товарното отделение
от категории ВЕ, С1, С1Е,
С и СЕ)
23. Работен обем на двигателя – информация от свидетел- – не отговаря на изискванията
(за превозни средства от ка- ст вото за регист раци я или
тегории А1, А2 и А)
спецификацията на превозното
средство
24. Мощност на двигателя (за – информация от свидетел- – не отговаря на изискванията
превозни средства от кате- ст вото за регист раци я или
гории А1, А2 и А)
спецификацията на превозното
средство
25. Отношение мощност тегло – информация от свидетел- – не отговаря на изискванията
(за превозни средства от ка- ст вото за регист раци я или
тегории А1 и А2)
спецификацията на превозното
средство
26. Маса в ненатоварено състоя- – информация от свидетел- – не отговаря на изискванията
ние (за превозни средства от ст вото за регист раци я или
категория А)
спецификацията на превозното
средство
Забележка 1. Изискванията към допълнителното оборудване на мястото на преподавателя (чл. 8,
ал. 1, т. 4 от Наредба № 37) на превозните средства за обучение и изпит на кандидати за придобиване
на правоспособност за управление на МПС от категория „Ткт“ (колесен трактор) се прилагат съобразно
конструкцията на колесния трактор.
Забележка 2. Изискванията по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 6 от Наредба № 37 към превозните средства за
обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория
„Ттм“ (трамвайна мотриса) се прилагат съобразно конструкцията на трамвайната мотриса.
Забележка 3. Изискваната скорост на превозните средства от категории А1, В1, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ,
D1, D1E, D и DE, когато в свидетелството за регистрация не е посочена максималната скорост и липсват
данни от спецификацията на превозното средство, се определя с измервателни средства (апаратура) при
пътни изпитвания.
III. Проверки на дублиращите устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя от
мястото на преподавателя
На дублиращите устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя от мястото на
преподавателя се извършват следните проверки:
1. Визуална проверка за наличие на подходящо разположени дублиращи устройства за задействане
на спирачната уредба и съединителя от мястото на преподавателя;
2. Визуална проверка за наличие на подходящи осигурителни елементи на резбовите и/или други
съединения от конструкцията на дублиращите устройства;
3. Визуална проверка за наличие на свободна площ или поставка за краката на преподавателя с
възможност за безпрепятствено задействане на педалите;
4. При превозни средства с механична предавателна кутия визуална проверка за разположението
на педалите от ляво надясно по посока движението на превозното средство;
5. Измерване на разстоянията между:
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5.1. При превозни средства с механична предавателна кутия (виж фиг. № 1 от приложение № 1б):
– дясната страна от опорната повърхност на
педала за съединителя и лявата страна от опорната повърхност на педала за спирачната уредба;
– лявата страна от опорната повърхност на педала за съединителя и най-близко разположената
отляво преграда от конструкцията в кабината;
– лявата страна от опорната повърхност на
педала за спирачната уредба и най-близко разположената отляво преграда от конструкцията
в кабината;
– дясната страна от опорната повърхност на
педала за спирачната уредба и най-близко разположената отдясно преграда от конструкцията
в кабината.
5.2. При превозни средства с автоматична
предавателна кутия (виж фиг. № 2 от приложение № 1б):
– лявата страна от опорната повърхност на
педала за спирачната уредба и най-близко разположената отляво преграда от конструкцията
в кабината.
6. Проверка дали при частично, или напълно
задействане на педалите на спирачната уредба и
съединителя се задействат и други устройства,
системи или уредби на превозното средство;
7. Проверка дали след частични, или пълни
задействания на спирачната уредба и съединителя педалите се установяват в постоянно изходно
състояние, определено при монтирането на допълнителното оборудване;
8. Проверка дали основните и дублиращите
педали задействат спирачната уредба и съединителя независимо един от друг, без задържания
или блокировки;
9. Измерване на спирачен стенд на спирачната ефективност на превозното средство при
задействане на спирачната уредба от основния и
дублиращия педал.
Определяне на спирачната ефективност:
9.1. Спирачна ефективност на работна спирачна уредба:
9.1.1. Спирачна ефективност на работна спирачка на ППС с механично, хидравлично и пневматично спирачно задвижване (без регулиране
на налягането в спирачните (камери) цилиндри
в зависимост от натоварването).
9.1.1.1. Условия за провеждане на изпитването:
Проверката на спирачната ефективност е
препоръчително да се извършва в ненатоварено
състояние на ППС. Допуска се изпитването да се
провежда при частично или пълно натоварване
на ППС. Пневматичните гуми на ППС трябва
да бъдат от един и същ тип, модел и размер, с
еднакъв протекторен рисунък на една ос и по
възможност сухи и чисти. Налягането на въздуха
в гумите на всички колела трябва да съответства
на изискванията на производителя. Ролковият спирачен стенд трябва да бъде технически изправен.
Състоянието на повърхността на ролките на спирачния стенд трябва да гарантира предписания от
фирмата производител коефициент на сцепление.
9.1.1.2. Последователност на изпитването:
Подготовка на спирачния стенд за работа – извършва се преди началото на работа в
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съответствие с инструкцията за експлоатация.
Превозното средство се придвижва към стенда.
Автоматично се отчита натоварването върху
проверяваната ос. Влизането на стенда трябва
да бъде бавно, докато колелата на съответната
ос стъпят върху ролките. Двигателят трябва да е
изключен, лостът за превключване на предавките
да бъде в неутрално положение, спирачката за
паркиране – незадействана. Включва се спирачният стенд. След завъртане на ролките се задейства
спирачната уредба. Спирачната уредба се задейства
бавно (постепенно), докато стендът автоматично
спре в момента на блокиране на колелата (само
на едното колело) или при прехвърляне на границата на блокиране. След спиране на ролките
стендът автоматично изчислява показателите за
съответната ос, както следва:
• Обща спирачна сила в момента на блокиране:
F = Fл + Fд,
където: F е общата спирачна сила на съответната ос;
Fл и Fд са измерените спирачни сили на лявото
и дясното колело от оста в момента на блокиране
или при прехвърляне на границата на блокиране.
• Равномерност на спирачните сили на оста:
Fл – Fд . 100
R =-----------------------------------------------------------------------------------= ....... %
По-голямата спирачна сила
Преминава се на следващата ос.
След изпитване на всички оси се отчита спирачната ефективност на ППС.
Спирачната ефективност представлява отношението на сумата от измерените спирачни сили
на всички оси и изпитателното тегло на ППС:
Сума от спирачните сили (N) . 100
Z =---------------------------------------------------------------------------------------------------= ... %
Изпитателно тегло на ППС (N)
Изп и т ат е л но т о т егло н а П ПС е т егло т о н а П ПС в м о м е н т а н а и з п и т в а н е т о.
Отчита се автоматично от стенда посредством
везна като сума от натоварването на всяка една ос.
Издава се разпечатка с крайна оценка на
спирачната ефективност на ППС.
9.1.2. Спирачна ефективност на работна спирачка на ППС (състав от МПС и ремарке, полуремарке) с пневматична спирачна уредба с
регулиране на налягането в спирачните камери
(цилиндри) в зависимост от натоварването.
Изпитването на спирачната ефективност на
автокомпозиция се извършва отделно за влекача
и ремаркето (полуремаркето).
9.1.2.1. Условия за провеждане на изпитването:
Условията за провеждане на изпитването са
аналогични на т. 9.1.1.1.
9.1.2.2. Последователност на изпитването:
Подготовка на спирачния стенд за работа – извършва се преди началото на работа в
съответствие с инструкцията за експлоатация.
Към един от присъединителните накрайници на
спирачните камери на оста, която ще се изпитва,
се монтира гъвкав тръбопровод. Към свободния
край на тръбопровода се присъединява контролен
манометър. В началния момент на задействане
на спирачната уредба налягането на въздуха в
резервоарите трябва да бъде равно на номи-
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налната стойност за влекача и полуремаркето,
определени от производителя. При наличие на
ръчен регулатор на налягането положението на
лоста трябва да съответства на състоянието на
натоварване. В програмата на стенда се въвежда
допустимото общо тегло на ППС.
Превозното средство се придвижва към стенда.
Влизането на стенда се извършва бавно, докато
колелата на съответната ос стъпят върху ролките. Двигателят трябва да е изключен, лостът за
превключване на предавките да бъде в неутрално
положение, спирачката за паркиране – незадействана. Включва се спирачният стенд. След
завъртане на ролките се задейства спирачната
уредба. Спирачната уредба се задейства бавно
(постепенно), докато стендът спре автоматично
в момента на блокиране на колелата (само на
едното колело) или при прехвърляне на границата на блокиране. Отчита се стойността на
налягането в спирачните камери в момента на
блокиране на колелата. След спиране на ролките
стендът автоматично изчислява показателите за
съответната ос, както следва:
• Обща спирачна сила – т. 9.1.1.2.
• Равномерност на спирачните сили – т. 9.1.1.2.
Преминава се на следващата ос.
След изпитване на всички оси по описания
начин се изчислява спирачната ефективност Z
отделно за влекача и ремаркето (полуремаркето):
F1.i1+F2.i2+F3.i3+F4.i4+Fn.in(N).100
Z =-----------------------------------------------------------------------------------------------------= ... %,
Допустимо общо тегло на ППС (N)
където: F1, F2, F3, F4 ... Fn са измерените
спирачни сили, съответно на ос 1, 2, 3, 4 ... n;
i е корекционен коефициент, изчислява се за
всяка ос със съответното измерено налягане по
формулата:
Ри – 0,4
i=-------------------------- ,
Р – 0,4
където: Р (бар) е измереното налягане в спирачните камери (цилиндри), при което е измерена
спирачната сила на съответната ос;
Ри – изчислителното налягане за пневматична
спирачна уредба.
Стойността на изчислителното налягане Ри за
различните марки и модели ППС се определя от
производителя на ППС.
Допустимото общо тегло на ППС се получава
в N след умножаване на допустимата максимална
маса на ППС (свидетелство за регистрация) по 9,807.
За полуремаркета „допустимото общо тегло“
е само тази част от теглото, която се поема от
осовите агрегати на ППС.
За автокомпозиция се издават две отделни
разпечатки с крайна оценка на спирачната ефективност – за влекача и полуремаркето.
10. Визуална проверка за светването на стопсигналите на превозното средство при задействане
на основния и дублиращия педал на спирачната
уредба.
11. Визуална проверка и проверка при задействане на техническото средство, което включва
звукова и светлинна сигнализация при докосването
на допълнително монтираните педали.
12. Проверка на тръбопроводите на хидравличните приводи на устройствата за задействане на
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спирачната уредба и съединителя за пропуски
на хидравлична течност и допир до нагорещени
компоненти на изпускателната уредба.
13. Проверка на документи за произход на
компоненти и възли от дублиращите устройства
(когато има).
Проверките и изпитванията на дублиращите
устройства (педали и други устройства) за задействане на спирачната уредба и съединителя
от мястото на преподавателя се извършват при
следните условия:
– превозното средство да е разположено на
хоризонтална и равна повърхност;
– управляемите колела на превозното средство
да са успоредни на надлъжната ос;
– превозното средство да не е натоварено;
– товарната повърхност (подът на каросерията) на ремаркетата (полуремаркетата), закрепена
върху носещата им конструкция (рамата), да е
хоризонтална.
IV. Проверка на антиблокираща спирачна
система (ABS)
С цел предупреж даване на водача за изключване или неизправност на ABS, наличие и
функциониране на светлинно(-ни) сигнално(-и)
устройство(-а) на:
1. Автомобил, непредназначен за теглене на
ремаркета (полуремаркета):
1.1. Жълта или червена светлина, която при
включено запалване на двигателя има един от
следните режими на действие:
1.1.1. Светване на светлинното сигнално устройство и изгасване след няколко секунди (при
неподвижно състояние на автомобила), или
1.1.2. Светване на светлинното сигнално устройство и изгасване след достигане на скорост на
движение на автомобила между 7 и 15 km/h, или
1.1.3. Периодични светвания и изгасвания на
светлинното сигнално устройство на интервали от
няколко секунди и прекратяване на светлинните
сигнали след достигане на скорост на движение
на автомобила между 7 и 15 km/h.
2. Състав от пътни превозни средства (автомобил с прикачено ремарке (полуремарке):
2.1. Жълти или червени светлинно сигнални
устройства, монтирани на:
2.1.1. Бордовото табло в кабината на водача
и на предния панел на ремаркето (полуремаркето) – по едно светлинно сигнално устройство, или
2.1.2.* Бордовото табло в кабината на водача – две светлинно сигнални устройства с еднакъв
цвят, едно за ABS на влекача и едно за ABS на
ремаркето (полуремаркето), или
2.1.3.* Бордовото табло в кабината на водача – три светлинно сигнални устройства, едно за
ABS на влекача, едно за ABS на ремаркето (полуремаркето) и едно с червена светлина за предупреждение, че ремаркето няма (или е изключена)
ABS/EBS (електронна спирачна система), или
2.1.4.* Бордовото табло в кабината на водача – три светлинно сигнални устройства, едно с
жълта светлина за ABS на влекача, едно с жълта

* Възможно е прикачване на ремарке (полуремар-

ке) с монтирано светлинно сигнално устройство на
предния панел.
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светлина за ABS на ремаркето (полуремаркето)
и едно с червена светлина за предупреждение
за неизправности в работните спирачни уредби.
В случай на комбинация от светлинно сигнални устройства по т. 2 да се изпълнява един
от режимите на работа, описани в т. 1.1.1 – 1.1.3.
Наличие на:
– символа
върху или до всяко светлинно
сигнално устройство (източника на светлина),
свързано с дейността на ABS;
– табелка с обозначени натоварвания на осите
и съответните налягания на въздуха в спирачната
уредба.
Проверява се сработването (поне веднъж) на
електрически управляемия(-ите) клапан(-и) на
пневматичния модулатор – при включване на
ABS на неподвижно ППС.“
§ 10. Създава се приложение № 1г към чл. 26,
ал. 10:

ВЕСТНИК
1
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– с огледало за виждане назад през
задното стъкло на автомобила или
с външни огледала за виждане назад от двете страни на автомобила;
– с контролни лампи за състоянието на пътепоказателите – включени/изключени (когато индикаторите не са отделни и не се виждат от
мястото на преподавателя)
4.

Застраховани са:
– всички места за сядане в МПС
(за категории AM, А1, А2, А, В1,
В, С1, С и Ткт)
– най-малко осем от местата за
сядане в МПС (за категории D,
D1, Ттм и за тролейбусите)

5.

Наименование, адрес, телефон и друга информация за изпитвателната лаборатория, извършила
изпитването

Оборудван с обезопасителни колани тип „инерционен“ (за леките
автомобили)

6.

Осигурен достъп на преподавателя до кормилното колело (за
тролейбусите)

П Р О Т О К О Л

7.

Данни за автомобила:

„Приложение № 1г
към чл. 26, ал. 10

№ ................../.............
за първонача лна проверка на годност та на
превозно средство за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за
управление на МПС
Данни за заявителя:
Фирма: .....................................................................
ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ: .............................
Адрес: ............................................, тел. ..................
Управител: ..................................., ЕГН ..................
Данни за ППС:
Регистрационен номер на МПС: ........................ ,
категория по чл. 149 ЗДвП ...................................
Марка: ........, категория по чл. 150а ЗДвП .........
Модел: ........ Идентификационен номер ..............
Регистрационен номер на ремаркето: ............... ,
категория по чл. 149 ЗДвП ...................................
Марка: ............ Модел: ........... Идентификационен
номер ...................
за съответствие с изискванията на чл. 8 на Наредба № 37 (ДВ, бр. 82 от 2002 г.) и чл. 15 на
Наредба № 38 (ДВ, бр. 42 от 2004 г.)
№
1

Изисквания
2

ДА/
НЕ
3

– доп устима максима лна маса
...... кг (за категории С1, С и D1)
– дължина ...... м (за категории С1,
С, D1 и D)
– широчина ...... м (за категории
С и D)
– допустима максимална скорост
...... км/ч (за категории В1, В, С1,
С, D1 и D)
– антиблокираща спирачна система ...... (за категории С1, С, D1 и D)
– предавателна система с ръчно
избиране на предавките (за кат. С)
– без педал на съединителя (за
категории В1, В, С1, С, D1 и D)
– наличие на тахограф (за категории С1, С, D1 и D)
– освен мястото на водача има още
две места за сядане (за категории
В1, В, С1 и С)
– брой колела ...... (за категория В1)
7.1

Товарно отделение (за категории
С1, С)

1.

Органите за управление са разположени отляво

– формата на затворена кутия от
непрозрачен материал

2.

Обозначени за учебна цел (автомобила, ремаркето и мотоциклета)

3.

Мястото на преподавателя е оборудвано допълнително съгласно
чл. 8, ал. 1, т. 4:
– с педали или други устройства за
задействане на спирачната уредба
и съединителя;

– широчина и височина не помалки от тези на кабината на
автомобила
8.

Състави

8.1

Съчленено ППС (за категория СЕ)
– доп устима максима лна маса
...... кг

3
пр.
№ ............../......... г.
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– широчина ...... м

– с лост за смяна на предавките с
ръчно задействане

– антиблокираща спирачна система на автомобила и на полуремаркето

– освен мястото на водача има още
две места за сядане
8.1.1 Товарно отделение
– формата на затворена кутия от
непрозрачен материал
– широчина и височина не помалки от тези на кабината на
автомобила
8.2

Състав с ремарке
– доп уст има максима лна маса
...... кг (за категория СE)
– широчина ...... м (за категория
СE)
– дължина ...... м (за категории
С1E)
– допустима максимална скорост
...... км/ч (за категории ВЕ, С1Е,
D1E и DE)

8.2.1 Ремарке:
– дължина (вкл. теглително-прикачното уст ройство) ...... м (за
категории СЕ)

– маса в ненатоварено състояние
...... кг (за категория А)
10.

Наличие на допълнително оборудване за кандидат с увреждания в
опорно-двигателния апарат

11.

Наличие на техническо средство,
което включва звукова и светлинна сигнализация при докосването
на допълнително монтираните
педали, като за състоянието на
техническото средство „включено/изключено“ има индикация,
поставена на видно място
Забележки: ..............................................................
Заключение: ПС/съставът ОТГОВАРЯ/НЕ ОТГОВАРЯ на изискванията за обучение и изпит
за категория .............. (ненужното се зачертава)
Възражения на заявителя .....................................
Проверил: ................................................................
(име, подпис, персонален печат) “

Допълнителна разпоредба
§ 11. Навсякъде в наредбата абревиатурите
„LPG“ и „CNG“ се заменят съответно с „ВНГ“
и „СПГ“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Разпоредбите на § 3 относно чл. 26,
ал. 3 – 6 влизат в сила от 1 септември 2014 г.
Министър:
Данаил Папазов

– широчина ...... м (за категории
D1E и DE)

2107

– височина ...... м (за категории
D1E и DE)

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране
и провеждане на изпитите на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (обн., ДВ,
бр. 97 от 2008 г.; изм., бр. 104 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 18 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 95
от 2012 г.)

– маса ...... кг (за категории ВЕ,С1Е,
D1E и DE)
– наличие на антиблокираща спирачна система (за категория СE)
– затворена кутия от непрозрачен
материал (за категории ВЕ, С1Е
и СE)
– широчина и височина не помалки от тези на тегл. МПС (за
кат. ВЕ, СЕ, С1Е)
9.

3

– о т н о ш е н и е м о щ н о с т/т е г л о
...... kW/kg (за категории А1 и А2)

– допустима максимална скорост
...... км/ч

– предавателна система с ръчно
избиране на предавките

2
– допустима максимална скорост
...... км/ч (за категории А1)

– дължина ...... м

– наличие на тахограф

С Т Р. 5 1

Данни за мотоциклета:
– раб о т ен о б ем н а д ви г ат е л я
...... куб. см (за категории А1, А2
и А)
– мощност на двигателя ...... kW
(за категории A1, А2 и А)

§ 1. Член 3 се отменя.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В графика по чл. 24, ал. 1 от Наредба
№ 38 от 2004 г. съобразно административния
капацитет на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
се предвиждат определен брой групи за изпит.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ръководителите на съответните регионални звена осигуряват оптимално използване
на административния капацитет при формиране
на групите за изпит.“

С Т Р.
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§ 3. Член 6 се отменя.
§ 4. Член 7 се отменя.
§ 5. Член 8 се отменя.
§ 6. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Промени и добавяне на кандидати за
придобиване на правоспособност за управление на МПС в протоколите за допускане до
изпит могат да се правят:
1. до 4 дни преди изпита пред регионалното
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, и до два дни
преди изпитите пред останалите регионални
звена – в случаите по чл. 24, ал. 2 и ал. 3,
т. 2 от Наредба № 38 от 2004 г.;
2. един ден преди изпита – в случаите по
чл. 24, ал. 3, т. 1 от Наредба № 38 от 2004 г.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „в два екземпляра, номерират се“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „(ЕГН и трите имена)“
се заменят с „(ЕГН, трите имена и категорията, за която ще се явява кандидатът)“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) В протоколи те за п ровеж дане на
теоретичния изпит се посочва дали кандидатът ще решава тест на хартиен носител
или електронен тест и дали тестът ще бъде
на английски или на български език.“
§ 8. В чл. 11, ал. 1 думите „Областните
отдели „Контролна дейност – ДАИ“ се заменят с „Регионалните звена на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, а
думите „Документите на кандидатите и“ се
заличават.
§ 9. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Лицето, което ще проведе
изпитите на кандидатите, за всяка група
се определя в деня на изпита чрез жребий,
изтеглен по електронен начин.
(2) Преди изтегляне на жребия ръководителят на съответното регионално звено
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
а д м и н ис т ра ц и я“ и л и оп ределен о т нег о
слу ж ител отбел язват в информационната
система по чл. 27, ал. 7 от Наредба № 37 от
2002 г. за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство и условията и реда за издаване на
разрешение за тяхното обучение (обн., ДВ,
бр. 82 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2004 г.,
изм. с Решение № 8267 от 2004 г. на ВАС
на Република България – бр. 96 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 44 от 2006 г., бр. 3, 57 и 97
от 2008 г. и бр. 18 от 2010 г.) лицата, които
могат да бъдат определяни за провеждане
на теоретичните изпити или за председатели
на практическите изпити за съответния ден.
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(3) След изтегляне на жребия по ал. 1 се
изготвя протокол, който съдържа данни за:
1. всички лица по ал. 2, определени да
участват в жребия;
2. номерата на всички протоколи за изпит
за съответната дата.
(4) Протоколът по ал. 3 се подписва от
лицето, изтеглило жребия, и се утвърждава
от ръководителя на съответното регионално
звено.“
§ 10. Член 13 се отменя.
§ 11. В чл. 14, ал. 1 думите „и документите на кандидатите“ се заличават и след
думата „видеонаблюдение“ се поставя запетая и се добавя „и техническо устройство
за отразяване на грешките на кандидатите
от практическите изпити“.
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „приканва кандидатите,
които ще решават електронни тестове,“ се
заменят с „предоставя електронните устройства на кандидатите, заявили провеждане
на изпита с електронен тест, приканва ги
да впишат единния си граждански номер
в определеното за това поле на екрана и“.
§ 13. В чл. 21, ал. 5 се създава изречение
второ: „Когато технически не е възможно
предоставянето на видеозаписа до 15 мин
след приключването на изпита, той се предоставя най-късно до края на следващия
работен ден.“
§ 14. В чл. 24, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории АМ,
А1, А2 и А“.
2. В т. 2 думите „„В“, „С“, „D“, „ВЕ“, „СЕ“,
„DE“, „Ттм“ и „Ттб и подкатегории „В1“,
„С1“, и „D1“, „С1Е“ и „D1Е“ се заменят с
„АМ, А1, А2, А, В1, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ,
D1, D1Е, D, DE, Ттм и тролейбус“.
3. В т. 3 думите „и „Ткт“ и подкатегории
„С1Е“ и „D1E“ се заменят с „С1Е, D1E и Ткт“
и в скобите след думите „приложение № 4.3“
се добавя „съответно приложение 4.3а“.
§ 15. В чл. 27 се създава изречение второ:
„Председателят на комисията се идентифицира в системата и въвежда протокола за
изпит.“
§ 16. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 9 се отменя.
2. Алинея 10 се отменя.
3. Алинея 11 се отменя.
§ 17. В чл. 33, ал. 4 думите „категория „А“
и подкатегория „А1“ се заменят с „категории
АМ, А1, А2 и А“.
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§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председателят на изпитната комисия предоставя на кандидата техническото
устройство, за да въведе своя ЕГН и да си
направи снимка.“
2. В ал. 5 след думата „категории“ се
добавя „АМ“ и се поставя запетая.
§ 19. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „А, B, BE, Ттб и Ттм и
подкатегории А1 и B1“ се заменят с „АМ,
А1, А2, А, B1, B, BE и Ттм и за тролейбус,
както и за управление на състав по чл. 155,
ал. 9 ЗДвП“, а думите „С, СЕ, D и DЕ и
подкатегории С1, С1Е, D1 и D1Е“ се заменят
с „С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D и DЕ“.
2. В ал. 2:
а) думите „(съгласно случаите, описани
в контролната карта, приложение № 4.2)“
се заличават и се създава изречение второ:
„Изпитът се прекратява при:
1. опит за навлизане при забран яващ
с и г н а л н а с в е т о фар и л и р ег у л и р овч и к ;
срещу движението в пътен възел или път
с еднопосочно движение; без спиране при
знак „Спри!“;
2. намеса на комисията, когато действията
на изпитвания са опасни за участниците в
движението;
3. пътнотранспортно произшествие, настъпило в резултат на действията или бездействието на кандидата.“
§ 20. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „грешки“ се добавя
„чрез техническото устройство за отразяване
на грешките на кандидатите, автоматично
оценяване и вписване на резултатите в изпитните протоколи“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 21. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. (1) При невъзможност за стартиране или прекъсване на работата на техническото устройство за отразяване на грешките
на кандидатите по време на практическите
изпити, поради което не могат да бъдат
отразявани грешките или не може да бъде
нанесена оценка на кандидата, председателят
на изпитната комисия прекратява изпита до
възстановяването на работата на техническото устройство. Ако работата на устройството
не бъде възстановена до 15 минути, изпитът
продължава, като председателят на комисията нанася резултатите в контролни карти.
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(2) В случаите по ал. 1 в протокола за изпита срещу имената на кандидатите се вписват
броят на точките от допуснати нарушения
и оценката, отразена в контролната карта.
Протоколът се подписва от председателя и
члена на комисията.
(3) В случаите по ал. 1 лицето, провело
изпита, не по-късно от следващия работен
ден изготвя доклад за конкретния случай
до ръководителя на съответното регионално
звено.
(4) При отразяване в информационната
система на резултатите на кандидатите по
ал. 1 се вписват и номерата на ваучерите.
Ваучерите се поставят в плик заедно с протокола и при поискване от съответния кандидат му се предоставя ваучерът с номера,
вписан срещу неговото име.“
§ 22. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „двата екземпляра на“
се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 23. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
„(1) След приключване на практическия
изпит председателят на комисията се връща в регионалното звено на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ и
предава на ръководителя му или на определен
от него служител с приемно-предавателния
протокол документите от проведения изпит,
техническото средство за видеонаблюдение
с видеозаписите от практическите изпити и
техническото устройство за отразяване на
грешките на кандидатите.“
§ 24. Приложение № 2 към чл. 11 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 11
ИЗП Ъ Л Н И Т Е Л Н А А Г Е Н Ц И Я „ А В Т О МОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ В ГР. ....................
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
А. Получаване на документите и техническите
средства за провеждане на изпитите:
Днес, .........., служителят ...................................
предаде на ............................................................
(лицето, определено да проведе изпита) изпитен
протокол № ......../.........., както и:
1. ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ:
Изпитни тестове № .............................................
Резервни изпитни тестове – плик № ................
Техническо средство за проверка и оценка на
тестовете от теоретичните изпити.
Електронни устройства за решаване на тестове ............. бр.
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2. ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ
Резервни контролни карти .......................... бр.
Техническо средство за видеонаблюдение на
практическите изпити
Техническо устройство за отразяване на грешките на кандидатите

§ 26. Приложение № 4.1 към чл. 24, ал. 2,
т. 1 се изменя така:

Предал: ................... 

за резултатите от изпита по управление на МПС
от категория ..............

Приел: ...................

Б. Връщане на документите, техническите средства за провеждане на изпитите и предаване
на видеозаписите:
Днес, .............., лицето, определено да проведе
изпита ............................................. , предаде на
служителя ............................................................
изпитен протокол № ................./..........., както и:
1. ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ:
Изпитни тестове № .............................................
Резервни изпитни тестове – плик № ................
Техническо средство за проверка и оценка на
тестовете от теоретичните изпити
Електронни устройства за решаване на тестове
...... бр.
2. ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ
Резервни контролни карти.................. бр.
Техническо средство за видеонаблюдение на
практическите изпити
Техническо устройство за отразяване на грешките на кандидатите
Предал: ................... 

Приел: ...................“

§ 25. Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3
се отменя.

„Приложение № 4.1
към чл. 24, ал. 2, т. 1
К О Н Т Р О Л Н А

К А Р Т А

Протокол № ............ /............ г.
На ........................................................................ ,
подпис
ЕГН ..............................................
Председател ........................................................ ,
подпис
Член .................................................................... ,
подпис
№

Елементи за изпълнение

Грешки

1. Владеене на мотоциклета без
помощта на двигателя
2. Управление с ниска скорост – осмица
3. Управление с ниска скорост – слалом
и превозване на пътник
4. Избягване на „препятствие“
5. Аварийно спиране
Общо грешки
Оценка
ДА НЕ
Контролна карта за категории AM, А1, А2, А“

§ 27. Приложение № 4.2 към чл. 24, ал. 2,
т. 2 се изменя така:
„Приложение № 4.2
към чл. 24, ал. 2, т. 2

“
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§ 28. Приложение № 4.3 към чл. 24, ал. 2,
т. 3 се изменя така:
„Приложение № 4.3
към чл. 24, ал. 2, т. 3
К О Н Т Р О Л Н А

К А Р Т А

за резултатите от изпита по управление на МПС
от категория ......
Протокол № ............ /............ г.
На ............................................................................ ,
подпис
ЕГН .................................................
Председател ........................................................... ,
подпис
Член ........................................................................ ,
подпис
Елемент
№

Елементи за изпълнение

1.

Прикачване на ремарке

2.

Спиране на определено място

3.

Движение назад и паркиране
в гараж

Грешки

Оценка
ДА НЕ
Контролна карта за категории ВЕ, С1Е, СЕ,
D1E, DE и по чл. 155, ал. 9 ЗДвП.“

§ 29. Създава се приложение № 4.3а към
чл. 24, ал. 2, т. 3:
„Приложение № 4.3а
към чл. 24, ал. 2, т. 3
К А Р Т А

за резултатите от изпита по управление на МПС
от категория Ткт
Протокол № ............ /............ г.
На ............................................................................ ,
подпис
ЕГН .................................................
Председател ........................................................... ,
подпис
Член ........................................................................ ,
подпис
Елемент
№
1.

Елементи за изпълнение

Грешки

Маневриране в очертан проход
Прикачване на ремаркето

2.

Спиране на определено място

3.

Преминаване през „тунел“

4.

Завиване надясно

5.

Движение по определена траектория
Общо грешки
Оценка
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дейност – ДАИ“ и „ОО „КД – ДАИ“ се заменят с „регионалното звено на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, а думите „съответния Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“, „началника“ и „началникът“
се заменят съответно със: „съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, „ръководителя“
и „ръководителят“.
Заключителна разпоредба
§ 31. Параграфи 3 – 8, 11, 15, 16, 18 относно чл. 34, ал. 2, § 19 относно чл. 35, ал. 2 и
§ 20 – 29 влизат в сила от 1 юни 2014 г.
Министър:
Данаил Папазов
2108

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ

Общо грешки

К О Н Т Р О Л Н А

ВЕСТНИК

ДА НЕ
“

Допълнителна разпоредба
§ 3 0 . Н а в с я к ъ де в и нс т ру к ц и я т а д умите „Областни я отдел „Конт ролна дейност – ДАИ“, „Областният отдел „Контролна

НАРЕДБА № 6
от 24 февруари 2014 г.

за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната
или към разпределителните електрически
мрежи
Ч АС Т П ЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за:
1. присъединяване на обекти на клиенти
на електрическа енергия към преносната или
към разпределителните мрежи;
2. присъединяване на обекти на производители към преносната или към разпределителните мрежи;
3. промени в присъединяването на съществуващи присъединени към електрическите
мрежи обекти и електрически централи;
4. присъединяване на обекти на мрежови
оператори към електрически мрежи на други
оператори;
5. сключване на договорите за присъединяване;
6. п реус та новя ва не п рис ъед и н я ва не т о
на обекти на клиенти и на електрически
централи.
(2) С наредбата се определят и границите
на собственост между електрическите съоръжения на клиентите/производителите и
електрическите съоръжения, елементи на
преносната/разпределителната мрежа.
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Чл. 2. (1) Обекти на клиенти и производители на електрическа енергия се присъединяват към съответната електрическа мрежа
при технически условия и начин, определени
от съответния мрежови оператор.
(2) Искането за присъединяване на обект
за производство или потребление на електрическа енергия се подава към съответния
мрежови оператор, на чиято лицензионна
територия ще бъде обектът.
(3) Мрежовият оператор, към чиято мрежа
може да се осъществи присъединяването,
издава и договаря с лицето, поискало присъединяването:
1. становище за условията и начина на
присъединяване:
2. предварителен договор за присъединяване, когато такъв се изисква, сключен
между преносното или съответното разпределително предприятие и лицето, поискало
присъединяването;
3. договор за присъединяване, сключен
между преносното или съответното разпределително предприятие, към чиято мрежа ще
се осъществи присъединяването, и лицето,
поискало присъединяването на обекта.
(4) Проу чването за п рисъедин яване и
издаването на становище за условията и начина на присъединяване се извършва след
представяне на валидна виза за проектиране
или влязъл в сила ПУП, когато издаването
им е задължително съгласно разпоредбите
на Закона за уст ройство на територи ята
(ЗУТ). Предварителният договор за присъединяване се сключва преди изготвянето на
инвестиционния проект за изграждане или
преустройство на присъединявания обект.
(5) Договорът за присъединяване се сключва след одобряването на инвестиционния
проект и издаване на разрешение за строеж
за изграждане или преустройство на присъединявания обект, когато издаването им е
задължително съгласно разпоредбите на ЗУТ.
(6) Преносът на електрическа енергия от
присъединявания обект към съответната мрежа и от мрежата към обекта се осъществява
след въвеждането в експлоатация на обекта,
включително и на съоръженията за присъединяване, при условията и по реда на ЗУТ.
Чл. 3. (1) Присъединяваният обект трябва
да отговаря на техническите изисквания на
тази наредба и на наредбите и правилата по
чл. 83, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
(2) Мрежовите оператори могат да отказват
присъединяването на обект, когато не отговаря на изискванията по ал. 1 и застрашава
надеждната работа на електроенергийната
система (ЕЕС), сигурността и качеството на
снабдяването на клиентите с електрическа
енергия, здравето и живота на гражданите
и собствеността на трети лица.
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Ч АС Т В Т ОРА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ
Г л а в а
в т о р а
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ
НА КЛИЕНТИ
Раздел I
Искане за проучване на условията за присъединяване
Чл. 4. (1) За проучване на условията за
присъединяване на обект на к лиент към
електрическата мрежа се подава писмено
искане до съответния мрежови оператор по
местонахождение на обекта в случаите:
1. при изграждане на нов обект;
2. при преустройство на обект по реда на
ЗУТ;
3. при увеличаване на договорената присъединена мощност на съществуващ, присъединен
към електрическата мрежа обект;
4. при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на електрическата енергия чрез отделяне от съществуващ обект, който
е присъединен към електрическата мрежа;
5. при промяна на броя на фазите независимо от това, дали се променя договорената
присъединена мощност;
6. при изграждане на нови съоръжения за
присъединяване, свързано с повишаване на
категорията по осигуреност на електроснабдяването;
7. за временно електроснабдяване на строителни обекти;
8. за временно електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ;
9. за електроснабдяване на приемници на
електрическа енергия в незастроен имот;
10. за електроснабдяване на съществуващ
обект, който не е присъединен към електрическата мрежа;
11. за присъединяване на обект с прекратен
достъп до мрежата;
12. при искане за допълнително захранване,
при запазване категорията на осигуреност.
(2) Искането по ал. 1 се подава от лице,
което:
1. е възложител – за случаите по ал. 1,
т. 1, 2 и 7;
2. е собственик, ползвател или наемател – за случаите по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 9, 10,
11 и 12;
3. има разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено по реда на ЗУТ – за
случаите по ал. 1, т. 8.
(3) Когато нивото на напрежението за
електроснабдяване на обекта е определено,
искането по ал. 1 се подава към оператора
на преносната мрежа или към оператора
на съответната разпределителна мрежа по
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местонахождение на обекта, а когато нивото
не е определено – към оператора на разпределителна мрежа.
(4) Когато в обекта ще се изграждат и електропроизводствени мощности, които да работят
в паралел с мрежата, освен искането по ал. 1
се подават и документи по реда на част трета.
(5) Проучването се заплаща по ценоразпис
на услугите на съответния мрежови оператор,
утвърден от ДКЕВР.
Чл. 5. (1) Искането за проучване на условията
за присъединяване на обект към електрическата
мрежа се подава по образец, предоставен от
съответния мрежови оператор.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат копия на:
1. виза за проектиране на присъединявания
обект или влязъл в сила подробен устройствен
план (ПУП), когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по ЗУТ – в
случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 7;
2. документ, удостоверяващ вещното право
върху обекта/имота или нотариално заверен
договор за наем – в случаите по чл. 4, ал. 1,
т. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 , 11 и 12;
3. разрешение за поставяне на преместваем
обект – в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 8.
(3) Когато лицето по чл. 4, ал. 2 е наемател
на обекта, към искането се прилага нотариално
заверено съгласие на собственика за подаване
на искането по образец, предоставен от съответния мрежови оператор.
(4) Когато представените документи са
непълни или не отговарят на изискванията
на наредбата, съответният мрежови оператор
писмено уведомява лицето, което е подало
искането, в 14-дневен срок от датата на подаването му.
(5) Лицето, подало искането, отстранява
непълнотите и несъответствията в документите
или представя допълнително необходимите
документи и информация в 30-дневен срок от
датата на получаване на уведомлението по ал. 4.
(6) Процедурата по присъединяване на обекта
се прекратява, когато лицето, подало искането,
не отстрани непълнотите и несъответствията
в документите или не представи допълнително необходимите документи и информация в
срока по ал. 5.
Чл. 6. (1) В искането по чл. 4 се посочват:
1. точният адрес и предназначението на
обекта;
2. броят на бъдещите клиенти;
3. предоставената мощност;
4. присъединената мощност само за лицата
по чл. 34, ал. 4;
5. броят на фазите;
6. броят на независимите източници за
електрозахранване на присъединявания обект
в съответствие с изискванията на присъединяваното лице за категория по осигуреност на
снабдяването с електрическа енергия;
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7. срокът за въвеждане на обекта в експлоатация и на етапите, ако се въвежда поетапно;
8. точен адрес за кореспонденция;
9. видът на приемниците на електрическа
енергия, включително и тези, които могат да
предизвикат недопустимо влошаване на показателите за качеството на електрическата
енергия, доставяна на други клиенти.
(2) В искането по ал. 1 се посочва предоставената мощност за целия обект, включително и в
случаите на поетапно въвеждане в експлоатация
на отделни части на присъединявания обект.
(3) При присъединяване за временно електроснабдяване в искането се посочва и периодът за извършване на дейностите, за които
е необходимо временното снабдяване с електрическа енергия.
(4) Лицата по чл. 4, ал. 2 могат да посочат
и други характеристики на присъединявания
обект, за които считат, че са от значение за
извършване на проучването на условията за
присъединяване.
(5) За извършване на проучването съответният мрежови оператор може да поиска допълнителна информация за характеристиките на
присъединявания обект, свързана с правилата
за управление на ЕЕС и разпределителните
мрежи по чл. 83 ЗЕ.
Раздел II
Условия за присъединяване
Чл. 7. (1) Съответният мрежови оператор
определя условия за присъединяване на обекта.
(2) Операторът на разпределителната мрежа
съгласува с оператора на преносната мрежа
условията за присъединяване на обект на клиента към разпределителната мрежа в случаите,
когато присъединяването на обекта:
1. води до промени в договорите, сключени
между двата мрежови оператора;
2. налага изграждане или реконструиране на
съоръжения както в разпределителната, така
и в преносната мрежа.
(3) Операторът на преносната мрежа съгласува условията за присъединяване на обекти
по ал. 2 в срок до 30 дни от получаване на
информацията за необходимо съгласуване от
оператора на разпределителната мрежа.
(4) Съответният мрежови оператор създава
досие за всеки присъединяван обект, в което
се съхраняват всички документи по присъединяването.
Чл. 8. (1) Условията за присъединяване на
обекта се определят съобразно:
1. изискванията на ЗЕ, наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 ЗЕ;
2. предоставената информация в искането
по чл. 4, включително за географското (териториалното) разположение на обекта;
3. резултатите от извършеното проучване
за техническите възможности и начина на
присъединяване към електрическата мрежа;
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4. оптималната схема за присъединяване.
(2) Когато при проучване на условията за
присъединяване на обекта се установи, че не е
възможно присъединяването да се осъществи
към оператора на мрежа, приел искането, той
го препраща заедно с постъпилите документи
към оператора на друга мрежа и уведомява за
това лицето, подало искането, в срок от 14 дни.
(3) Когато операторът на разпределителната
мрежа прецени, че е възможно при условията
на чл. 117, ал. 2 ЗЕ да присъедини обект на
клиент, който се намира на територията на
друг оператор на разпределителната мрежа,
той определя условията за присъединяване
след получаване на писмено разрешение за
извършване на присъединяването от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР).
(4) Операторът на разпределителната мрежа може при условията на чл. 117, ал. 8 ЗЕ да
присъедини обект на клиент към съоръжение/
уредба – собственост на трето лице, когато
липсва техническа възможност за присъединяването му в искания срок.
(5) В случаите по ал. 4 съответният мрежови оператор съгласува условията за присъединяване със собственика на съоръжението/
уредбата, към която се предвижда да се осъществи присъединяването, и сключва договор
за ползване с него.
Чл. 9. (1) Условията за присъединяване
съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията
в присъединявания обект и информация за
съоръженията за присъединяване относно:
1. предоставената мощност;
2. номиналното напрежение на електрическата мрежа, към която ще бъде присъединен
обектът;
3. начина и местата на присъединяване към
съществуващата електрическа мрежа, в т.ч. и
необходимо разширение и/или повишаване на
преносните възможности на съществуващата
електрическа мрежа;
4. сервитутните зони на съоръженията – размери и видове сервитутни права;
5. схемите на уредбите с брой на полетата
за присъединяване и на резервните полета за
развитие на електрическата мрежа в района;
6. групите на свързване и начин на заземяване на звездните центрове на силовите
трансформатори;
7. метрологичните и техническите характеристики на токовите и напреженовите трансформатори за търговско измерване;
8. комутационните апарати;
9. релейните защити и устройства за автоматика и препоръки за техните настройки;
10. системите за автоматично регулиране и
техните настройки;
11. мерките за защита от пренапрежения;
12. съоръженията за телемеханика;
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13. средствата за връзка с оператора на
електрическата мрежа;
14. вида, броя и мястото на монтиране на
средствата за търговско измерване на продаваната електрическа енергия.
(2) Съответният мрежови оператор определя
вида, местоположението и устройството на съоръженията за присъединяване в съответствие
с изискванията:
1. на органа, който одобрява инвестиционния проект и издава разрешението за строеж;
2. на правилата по чл. 83, ал. 1 ЗЕ;
3. за устройството, техническата безопасност
и експлоатацията на електрическите уредби,
електропроводи и съоръжения;
4. на техническите спецификации на съответния мрежови оператор.
(3) В условията за присъединяване се определят и:
1. задълженията на страните по изграждане
на присъединяването;
2. крайният срок за изграждане на присъединяването;
3. задълженията на страните по предоставяне
на вещни права на територията на имота и/
или осигуряване на сервитутни права в имоти
на трети лица.
(4) Съответният мрежови оператор определя
ниво на напрежението в зависимост от:
1. големината на присъединяваната мощност;
2. предназначението на обекта;
3. вида на приемниците на електрическа
енергия;
4. преносната възможност на съществуващата електрическа мрежа;
5. плановете за развитие на съответната
мрежа.
(5) В случаите по чл. 7, ал. 2 поставените
допълнителни технически изисквания и условия
от оператора на преносна мрежа се включват
към условията и техническите изисквания на
оператора на разпределителната мрежа.
(6) Цената за присъединяване се определя
в договора за присъединяване при условията
на действащата нормативна уредба.
Чл. 10. (1) Когато за осъществяване на
присъединяването се налага в имота, където
е разположен обектът за присъединяване, да
се изгради съоръжение – елемент на преносната или на разпределителната мрежа, и това
е технически и конструктивно допустимо,
съответният мрежови оператор договаря със
собственика на имота да прехвърли в негова
полза правото на собственост на съответна
част от имота, да учреди право на строеж или
сервитутни права.
(2) Когато при проучването се установи, че
присъединяваният обект и/или съоръженията за присъединяване засягат съществуващи
електрически съоръжения, изместването им
се извършва от и за сметка на клиента след
сключване на договор и одобряване по реда на
ЗУТ на съгласуваните проекти със съответния
мрежови оператор, ако засегнатите съоръжения:
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1. принадлежат към съответната електрическа мрежа; или
2. са електрически съоръжения за присъединяване на обекти на производител или клиент
на електрическа енергия, собственост на трето
лице, и са изградени по реда на ЗУТ.
(3) Съответният мрежови оператор може безвъзмездно да ползва части от присъединявания
обект за монтиране, поддържане и експлоатация на средства за измерване, комутационни
устройства и други съоръжения, свързани със
захранването на обекта. Тези части от обекта
не могат да бъдат използвани за други цели от
съответния мрежови оператор.
(4) Съответният мрежови оператор предлага условията по ал. 1, 2 и 3 в предварителния
договор за присъединяване.
Чл. 11. (1) Съответният мрежови оператор
може мотивирано да откаже да присъедини
изцяло или частично обект към електрическата
мрежа при заявените условия:
1. при техническа невъзможност присъединяването да се осъществи в заявения срок за
въвеждане на обекта в експлоатация;
2. когато присъединяването на обекта води
до влошаване условията за снабдяване на други
клиенти на електрическа енергия поради липса
на необходимата мощност.
(2) В случаите по ал. 1 съответният мрежови оператор посочва причините за отказа и
необходимите мерки за тяхното отстраняване,
в т.ч. и за осигуряване на условия за присъединяване на обекта, съобразно плановете за
развитие на мрежата и договорите с оператора
на преносната мрежа, с други оператори на
разпределителни мрежи и с клиенти.
(3) Лицето, подало искането за проучване на
условията за присъединяване на обекта, може
да обжалва отказа по ал. 1 пред ДКЕВР при
условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.
Раздел III
Ред за сключване на предварителен договор и
на договор за присъединяване
Чл. 12. (1) Съответният мрежови оператор изготвя и предлага на лицата по чл. 4,
ал. 2:
1. проект на предварителен договор за присъединяване, включващ условията за присъединяване, когато тези лица са възложители на
обекти, които се изграждат или преустройват
по реда на ЗУТ;
2. писмено становище за условията за присъединяване – във всички останали случаи.
(2) Срокът за изпълнение на задължението
по ал. 1 е 30 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване, с изключение
на случаите по чл. 4, ал. 1, т. 8.
(3) В случаите по чл. 5, ал. 5 сроковете
започват да текат след отстранявяне на непълнотите в документацията.
(4) При сложни схеми на присъединяване
сроковете по ал. 2 могат да се удължат по
взаимно споразумение между страните.
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(5) В случаите по чл. 8, ал. 2 и 3 сроковете
по ал. 2 започват да текат от датата на получаване на писмено разрешение за присъединяване
от ДКЕВР.
(6) В случаите по чл. 7, ал. 2 срокът за издаване на предварителен договор от оператора на
разпределителната мрежа се удължава със срока
на съгласуване на условията за присъединяване
от страна на оператора на преносната мрежа.
(7) При непостигане на споразумение по
предложените в проекта на предварителния
договор или в становището условия за присъединяване те могат да се обжалват при условията
и по реда на чл. 22 ЗЕ.
Чл. 13. (1) След сключване на предварителен договор клиентът подава за съгласуване
работен проект част архитектурна и част електрически уредби и инсталации до границата
на собственост.
(2) Когато в предварителния договор е
предвидено присъединителните съоръжения
да бъдат изградени по реда на чл. 21, ал. 5,
клиентът предоставя за съгласуване работни
проекти за присъединителните съоръжения.
(3) Мрежовият оператор съгласува представените части от работните проекти на
електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект. Срокът за съгласуване е
15 дни, а при необходимост от съгласуване с
оператор, който не е страна по предварителния договор, срокът се удължава със срока на
необходимото съгласуване, но не повече от
30 дни от представяне на проектите.
Чл. 14. (1) Договор за присъединяване на
обекти на клиенти към електрическата мрежа
се сключва между съответния мрежови оператор и лицето:
1. сключило предварителен договор за присъединяване; или
2. на което е представено писмено становище
за условията за присъединяване.
(2) Договор за присъединяване по ал. 1
може да се сключи и с лице, което е титуляр
на право на собственост или друго вещно или
облигационно право за ползване на обекта, за
който друго лице има сключен предварителен
договор за присъединяване или писмено становище за условията за присъединяване.
(3) За присъединяване на обекти по чл. 4,
ал. 1, т. 7, 8 и 11 не се сключва договор за
присъединяване и не се заплаща цена за присъединяване, когато за присъединяването:
1. не е необходимо проектиране и изграждане на съоръжения за присъединяване по
реда на ЗУТ;
2. по чл. 4, ал. 1, т. 7 се изграждат съоръжения за присъединяване, които се използват
и за присъединяване на изграждания обект.
(4) В случаите по ал. 3 се заплаща цена по
ценоразпис на услугите на съответния мрежови
оператор, утвърден от ДКЕВР, а условията за
присъединяване се уреждат със:
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1. становище за условията за присъединяване – в случаите по ал. 3, т. 1;
2. договора за присъединяване на изграждания обект – в случаите по ал. 3, т. 2.
(5) В случаите по чл. 4, ал. 1, т. 5, при които не се променя предоставената мощност и
не е необходимо проектиране и изграждане
на съоръжения за присъединяване по реда на
ЗУТ, се сключва договор и се заплаща цена
за присъединяване, равна на преките разходи,
които мрежовият оператор ще направи.
Чл. 15. (1) Лицето по чл. 14, ал. 1 или 2 подава до съответния мрежови оператор писмено
искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага:
1. удостоверение за актуално състояние на
търговеца или съответното юридическо лице,
единен идентификационен код по търговския
регистър;
2. нотариално заверено пълномощно на
лицето, упълномощено да представлява лицето
по чл. 14, ал. 1 или 2;
3. документ, удостоверяващ вещно право
върху обекта, или договор за наем.
(2) За присъединяване на обекти по чл. 4,
ал. 1, т. 1 и 2 към искането за сключване на
договор за присъединяване възложителят
прилага и:
1. влязло в сила разрешение за строеж на
обекта;
2. одобрен инвестиционен проект – част
архитектурна и част електрически уредби и
инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и
подхода към тях, съобразени с предварителния
договор.
(3) В искането може да се предлагат промени на условия от предварителния договор за
присъединяване или становището за условията
за присъединяване.
(4) Когато лицето по ал. 1 не е собственик
на обекта, то представя и нотариално заверено съгласие на собственика с определените в
становището или предварителния договор условия, начин на присъединяване и сервитутна(и)
зона(и) на съоръженията.
(5) Когато искането е за временно електроснабдяване по чл. 4, ал. 1, т. 7 за нуждите на
строителството, с изключение на случаите по
чл. 14, ал. 3, се представя и сключен договор
за присъединяване на изграждания обект.
(6) Когато представените документи са
непълни или не отговарят на изискванията
на наредбата, съответният мрежови оператор
писмено уведомява лицето, което е подало
искането, в 14-дневен срок от датата на подаването му.
(7) Лицето, подало искането, отстранява
непълнотите и несъответствията в документите
или представя допълнително необходимите
документи и информация в 30-дневен срок от
датата на получаване на уведомлението по ал. 6.
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(8) Процедурата по присъединяване на обекта
се прекратява, когато лицето, подало искането,
не отстрани непълнотите и несъответствията
в документите или не представи допълнително необходимите документи и информация в
срока по ал. 7.
Чл. 16. (1) В едномесечен срок от подаване
на искането за сключване на договор за присъединяване съответният мрежови оператор:
1. подготвя договора;
2. изпраща писмена покана до лицето, подало искане по чл. 15, ал. 1 за сключване на
договора за присъединяване.
(2) Когато не е започнала процедура по
ал. 1, в срок от една година от сключването на
предварителния договор или представянето на
становището за условията за присъединяване
по причина, зависеща от лицето по чл. 14, процедурата по присъединяване се прекратява. За
започване на нова процедура по присъединяване
на обекта възложителят подава ново искане
за присъединяване на обекта по реда на чл. 4.
Раздел IV
Договор за присъединяване на обекти на
клиенти
Чл. 17. (1) С договора за присъединяване
се определят:
1. правата и задълженията на съответния
мрежови оператор;
2. правата и задълженията на лицето по
чл. 14;
3. необходимите условия за присъединяване
на обекта към съответната мрежа.
(2) Договорът за присъединяване се съобразява с интересите на страните и с реалните
технически възможности на електрическата
мрежа в района на обекта към датата на
сключването му.
Чл. 18. (1) Договорът за присъединяване
може да предвижда етапност при изграждане
на съоръженията за присъединяване по отношение на:
1. предоставена и присъединена мощност;
2. изграждане на второ независимо присъединяване при необходимост за обекта да бъде
осигурена от възложителя по-висока категория
по осигуреност на електроснабдяването съгласно наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1 ЗЕ;
3. ниво на напрежение;
4. брой на фазите.
(2) В договора по ал. 1 се определя цена за
всеки етап, съответстваща на предоставената
и присъединена мощност и категорията по
осигуреност на електроснабдяването.
(3) Всички демонтажни работи на съоръжения в отделните етапи се изпълняват от
съответния мрежови оператор и са за сметка
на страната, заявила етапите за изграждане
на съоръженията.
Чл. 19. (1) В договора за присъединяване се
включват клаузи за:
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1. вида и техническите параметри на съоръженията за присъединяване и електрическите
уредби и съоръжения на клиента, както и
задълженията за изграждането им съгласно:
а) предварителния договор или становището
за условията за присъединяване;
б) съгласуваните работни проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект;
2. предоставената мощност, която съответният мрежови оператор ще осигурява на границата
на собственост, диференцирана по категории
по осигуреност на електроснабдяването;
3. присъединената мощност, за която са
оразмерени съоръженията за присъединяване,
диференцирана по категории по осигуреност
на електроснабдяването;
4. нивото на напрежение и броя на фазите
на границата на собственост;
5. вида, техническите параметри, броя и мястото на монтиране на средствата за търговско
измерване, на управляващите и комуникационни устройства към тях, както и тарифите за
измерване на електрическата енергия;
6. границите на собственост на електрическите съоръжения;
7. техническите средства, режима и начина
за управление на товарите на клиента;
8. техническите средства за телемеханика
в уредбите на клиента;
9. техническите параметри на собствен
резервен източник на електрическа енергия;
10. задължителните технически условия и
изисквания от страна на съответния мрежови
оператор за работата на собствените резервни
източници на електрическа енергия на клиента;
11. сроковете и етапите за изграждане и
въвеждане в експлоатация на съоръженията
за присъединяване;
12. сроковете и етапите за изграждане и
въвеждане в експлоатация на присъединяваните обекти;
13. условията за промяна на договорените
мощности през времетраенето на договора;
14. финансовите взаимоотношения между
страните;
15. сроковете и условията за учредяване на
сервитутни права и за прехвърляне на собственост или учредяване право на строеж в полза на
преносното или съответното разпределително
предприятие в случаите по чл. 10;
16. цената за присъединяване на обекта към
електрическата мрежа;
17. задълженията за двете страни да пазят
съоръженията на другата страна и да осигуряват достъп до тях;
18. условията и реда за изменяне и допълване на договора;
19. особените условия, свързани с проектиране и изграждане на съоръженията за
присъединяване по реда на чл. 21, ал. 5 и 6;
20. неустойките;
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21. възможностите и последиците при заместване на страна по договора с трето лице.
(2) Неразделна част от договора за присъединяване на обекта са съгласуваните работни
проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект.
Чл. 20. (1) Договорът за присъединяване
към електрическата мрежа се прекратява
след представяне на документ за въвеждане
в експлоатация на съоръженията за присъединяване и на обекта, издаден при условията
и по реда на ЗУТ, освен ако в договора не е
предвидено друго.
(2) Техническите параметри и условия, при
които е присъединен обектът, запазват действието си и в договорите за достъп и пренос.
Раздел V
Проектиране и изграждане на електрическите
съоръжения
Чл. 21. (1) След сключване на договор за
присъединяване съответният мрежови оператор изготвя и съгласува работните проекти за
изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта, за които е отговорен съгласно
сключения договор, за своя сметка.
(2) Съответният мрежови оператор съгласува
работните проекти по ал. 1 с лицето, с което
е сключен договорът за присъединяване, по
отношение на:
1. мястото на присъединяване;
2. разположението и вида на съоръженията
на територията на обекта и свързаните с тях
сервитутни зони;
3. границата на собственост на електрическите съоръжения;
4. етапите и сроковете за изграждане.
(3) Съответният мрежови оператор започва
изграждането на съоръженията за присъединяване след:
1. п рех върл я не на собс т венос т та и л и
учредяване право на строеж в случаите по
чл. 10;
2. учредяване на сервитутни права от собственика на имота;
3. заплащане на определената в договора
цена за присъединяване.
(4) Съответният мрежови оператор изгражда съоръженията за присъединяване за
своя сметка в договорените срокове и етапи и
осигурява тяхното въвеждане в експлоатация
по реда на ЗУТ.
(5) Лицето, с което се сключва договорът за
присъединяване, може да поеме задължение за:
1. проектирането на съоръженията за присъединяване по ал. 1;
2. изпълнение на определен вид строителни
и монтажни работи по присъединяването по
работния проект по ал. 1;
3. изграждане на съоръженията по ал. 1.
(6) В случаите по ал. 5 съответният мрежови оператор извършва контрол по изпълнението на строителните и монтажните работи
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в съответствие с проектите и техническите
спецификации по ред, установен в договора за
присъединяване.
(7) Изградените съоръжения за присъединяване по ал. 5 се прехвърлят възмездно в
собственост на съответния мрежови оператор
на база на взаимно признати разходи.
(8) Съоръженията за присъединяване могат
да се изграждат на етапи, за отделни части на
обекта при условията и по реда на ЗУТ.
(9) Електрически уредби и/или електропроводи с високо или средно напрежение се проектират и изграждат от и за сметка на лицето,
сключило договор за присъединяване, когато
са собственост на небитов клиент съгласно
чл. 117, ал. 5 ЗЕ. В този случай цената за присъединяване включва извършените от оператора
разходи за присъединяването на обекта.
(10) Съответният мрежови оператор е длъжен
да предостави на лицето по ал. 9 допълнителна информация за осигуряване на техническа
съвместимост на присъединявания обект с
електрическата мрежа съгласно правилата по
чл. 83, ал. 1 ЗЕ, както и за:
1. токове на къси и земни съединения в
мястото на присъединяване;
2. изисквания към релейните защити и
автоматики;
3. начин на заземяване.
(11) Съответният мрежови оператор съгласува работните проекти за електрическите
уредби и инсталации на присъединявания обект
в обем, достатъчен за доказване изпълнението
на условията за присъединяване. Срокът за
съгласуване е 15 дни, а при необходимост от
съгласуване с оператор, който не е страна по
предварителния договор, срокът се удължава
със срока на необходимото съгласуване, но не
повече от 30 дни от представяне на проектите.
Чл. 22. (1) За присъединяването на обект
към електрическата мрежа лицето, сключило
договор за присъединяване, заплаща цена за
присъединяване съгласно действащата нормативна уредба по начин и в срокове, определени
в договора за присъединяване.
(2) В случаите, когато съоръженията за
присъединяване се изграждат по реда на чл. 21,
ал. 5, цената за присъединяване и направените
взаимно признати разходи за тези съоръжения
се компенсират при условия, определени в
договора за присъединяване.
Раздел VI
Въвеждане в експлоатация на обекти на клиенти и на съоръженията за присъединяване
към електрическите мрежи
Чл. 23. (1) Електрическите съоръжения за
присъединяване на обект към електрическата
мрежа се поставят под напрежение, когато са
изпълнени изискванията за въвеждането им
в експлоатация на присъединявания обект,
удостоверено със:
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1. документ за въвеждане в експлоатация
на съоръженията за присъединяване, издаден
при условията и по реда на ЗУТ;
2. документ за въвеждане в експлоатация на
обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ;
3. декларация от клиента за съответствие на
неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми.
(2) В случаите на провеждане на приемни
изпитвания и/или проверка за постигането
на проектните показатели в експлоатационни
условия електрическите съоръжения за присъединяване и тези на присъединявания обект
се поставят под напрежение при условията и
по реда на ЗУТ.
(3) Съоръженията по ал. 1 и 2 се поставят
под напрежение до границата на собственост
само от съответния мрежови оператор или от
упълномощени от него лица в 7-дневен срок
от датата на представяне на доказателства от
клиента, че е сключил:
1. договор за пренос и достъп до съответната мрежа;
2. договор за доставка на електрическа
енергия с лицензирано за това дружество.
Чл. 24. Когато съоръженията за присъединяване са изградени по реда на чл. 21, ал. 5, те
се поставят под напрежение след сключване на
договор(и) между собственика на имота и на
съоръженията и съответния мрежови оператор
за прехвърляне на собствеността върху съоръженията, правото на собственост или правото
на строеж върху съответната част от имота и
учредяване на сервитутни права.
Чл. 25. (1) Клиентът представя на съответния мрежови оператор преди поставянето под
напрежение на електрическо съоръжение за
високо или средно напрежение, което той е
изградил:
1. еднолинейните схеми на електрическите
уредби;
2. паспортните данни на производителя за
първичните съоръжения по чл. 19, ал. 1, т. 1;
3. описание и данни за автоматични системи
за регулиране (по напрежение, по реактивна
мощност и др.);
4. описание и настройки на използваните
автоматични устройства;
5. блокова схема на организацията на релейната защита в уредбата на клиента;
6. данни за настройките на релейните защити
в първични величини;
7. данни и схеми за средствата, чрез които
обектът се включва в автоматизираната система
за диспечерско управление;
8. схема на присъединяване на собствен
независим източник на електрическа енергия
и технически данни за него.
(2) Преди поставяне под напрежение на
електрическо съоръжение с високо и средно
напрежение в случаите по чл. 117, ал. 5 ЗЕ:
1. клиентът представя документацията по
ал. 1 и:
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а) декларация за наличие на комплектуван
и обучен експлоатационен персонал или сключен договор за обслужване, експлоатационни
инструкции, оперативни схеми и техническа
документация, необходими за нормална експлоатация;
б) екзекутивни чертежи, протоколи от
изпитвания, характеристики и настройки на
съоръженията, свързани със сигурната и безаварийна работа на електрическата мрежа, в
обем, съгласуван между двете страни;
2. възложителят съвместно с упълномощени
представители на съответния мрежови оператор проверяват изправността на средствата за
връзка с оператора на мрежата, автоматичните
системи за пожарни сигнализации и пожарогасене и аварийното осветление;
3. съответният мрежови оператор предоставя
на възложителя в писмена форма информация
за конфигурацията и техническите параметри
на електрическата мрежа в района на присъединяваната електрическа уредба и списък на
собствения си оперативен персонал, чрез който
ще се осъществява оперативната дейност.
Чл. 26. (1) Клиентът поставя под напрежение
инсталациите си след границата на собственост
при спазване на техническите изисквания за
сигурност, качество на електрическата енергия
и безопасност.
(2) Клиентът носи отговорност за вреди,
причинени на съответния мрежови оператор от неизправност или необезопасяване на
собствените си електрически уредби, мрежи
и инсталации.
Чл. 27. (1) Съответният мрежови оператор
може да използва съоръженията си, чрез които
е присъединил обект на един клиент, за присъединяване на обект на друг клиент, когато не
се нарушават договорените мощности.
(2) Съответният мрежови оператор може
да разширява електрическата мрежа високо
и средно напрежение, като изгражда за своя
сметка нови части от мрежата, от уредби – собственост на клиента, по реда на ЗЕ.
Раздел VII
Граница на собственост на електрическите
съоръжения
Чл. 28. Границата на собственост между
електрическите съоръжения на съответния
мрежови оператор и тези на клиента се определя от:
1. начина на присъединяване; и
2. вида на съоръженията за присъединяване.
Чл. 29. (1) Когато електрическата енергия
се доставя на клиента от съоръжения на оператора на разпределителната мрежа на ниво
ниско напрежение, границата на собственост е
изходящите клеми на средствата за търговско
измерване или изходящите клеми на разположените непосредствено след тях предпазители
или прекъсвачи.
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(2) В случаите по ал. 1 средствата за търговско измерване, управляващите тарифите и
други спомагателни устройства се монтират в
самостоятелни табла или шкафове, наричани
по-нататък „електромерни табла“.
(3) В отделна секция на електромерните табла
съгласувано с оператора на разпределителната мрежа могат да се поставят спомагателни
и свързани с повишаване на сигурността на
електроснабдяването и със защитата от пренапрежения устройства.
(4) Електромерните табла се доставят и
монтират от и за сметка на оператора на
разпределителната мрежа. Клиентът заплаща
на предприятието цената на допълнителната
секция.
(5) Електромерните табла се монтират до
или на границата на имота на клиента на
място, определено от оператора на разпределителната мрежа.
(6) Операторът на разпределителната мрежа може да монтира електромерните табла
и захранващите им електропроводни линии
в жилищни сгради, етажна собственост, на
определено от него място в общите части на
сградата.
(7) Операторът на разпределителната мрежа може да монтира електромерни табла и
захранващите им електропроводни линии на
фасадите на сградите на клиентите.
(8) Електромерните табла, без съоръженията
в отделната секция по ал. 3, са собственост на
оператора на разпределителната мрежа и се
поддържат от и за негова сметка.
(9) Съоръженията в отделната секция по
ал. 3 са собственост на клиента и се поддържат
за негова сметка.
Чл. 30. (1) При присъединяване на електропровод, собственост на съответния мрежови
оператор, към електрическа уредба на клиент
границата на собственост е:
1. мястото на присъединяване на кабелните накрайници към уредбата – при кабелен
електропровод;
2. клемите за присъединяване на проводниците на електропровода към проходните
изолатори за преминаване през външните стени
на уредбата – при въздушен електропровод и
закрита уредба;
3. клемите за присъединяване на проводниците към съоръженията на уредбата – при
въздушен електропровод и открита уредба.
(2) При присъединяване на електропровод,
собственост на клиент, към въздушен електропровод на съответния мрежови оператор
границата на собственост е:
1. мястото на присъединяване на кабелните
накрайници – при кабелен електропровод;
2. клемите за присъединяване на проводниците – при въздушен електропровод.
(3) Алинея 1 се прилага и когато електропровод, собственост на клиент, се присъеди-
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нява към електрическа уредба на съответния
мрежови оператор.
(4) В случаите по ал. 1 и 2 средствата за
търговско измерване на електрическа енергия се монтират в електрическата уредба на
клиента до или на границата на имота му, а
в случаите по ал. 3 – в електрическата уредба
на съответния мрежови оператор.
(5) Средствата за търговско измерване на
електрическа енергия, токовите и напреженовите трансформатори към тях, управляващите
тарифите и други спомагателни устройства се
доставят от и за сметка на съответния мрежови
оператор и са негова собственост.
(6) В случаите по ал. 1 и 2 устройства за
защита от пренапрежения, разположени преди
границата на собственост откъм страната на
електропровода, са собственост на клиента и
се доставят, монтират и поддържат от него и
за негова сметка.
Чл. 31. (1) Електрически уредби с високо
и средно напрежение се изграждат за сметка
на съответния мрежови оператор и са негова
собственост с изключение на тези по чл. 117,
ал. 5 ЗЕ.
(2) Когато част от електрически уредби с
високо и средно напрежение, изграждани по
реда на чл. 117, ал. 5 ЗЕ, освен за захранване
на клиента, предизвикал изграждането им, се
използват за пренос на електрическа енергия
към други клиенти, тази част остава собственост на оператора на мрежата. За останалите
съоръжения се прилага чл. 117, ал. 5 ЗЕ, като
в договора за присъединяване се уточнява
границата на собственост в зависимост от
конкретното техническо решение и вида на
присъединителните съоръжения.
(3) Електрическите уредби и електропроводи
с ниско напрежение, които се намират преди
границата на собственост на електрическите
съоръжения, се изграждат за сметка на оператора на разпределителната мрежа и са негова
собственост.
(4) Електропроводите и другите съоръжения,
чрез които се извършва присъединяване на
електрически уредби към разпределителната
или към преносната мрежа, се изграждат за
сметка на съответния мрежови оператор и са
негова собственост с изключение на тези по
чл. 117, ал. 5 ЗЕ, както и когато те не са елементи на тези мрежи.
Чл. 32. (1) Инсталациите на клиента, по
които преминава електрическа енергия преди
нейното измерване, устройствата по чл. 30,
ал. 4 и електрическите вериги между тях се
защитават срещу неправомерен достъп.
(2) Съответният мрежови оператор осигурява
на клиента възможност за проверка на показанията на средствата за търговско измерване
и на управляващите тарифите устройства по
чл. 30, ал. 4.
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОЩНОСТИ
Раздел I
Определяне на електрическите мощности
Чл. 33. (1) Предоставената мощност се заявява от клиента в искането за проучване на
условията за присъединяване на база на необходимите за ползване в обекта приемници на
електрическа енергия при предполагаем режим
на едновременната им работа с максимален
товар в продължение на 15 минути.
(2) Предоставената мощност, нивото на напрежение на приемниците на клиента и броят
на фазите определят техническите параметри, по
които съответният мрежови оператор извършва
избор на средствата за търговско измерване в
съответствие с действащата нормативна уредба,
както и избор на комутационната и защитна
техника.
(3) Минималните стойности на предоставената мощност за обектите на клиентите се
определят с наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 ЗЕ.
Чл. 34. (1) Присъединената мощност определя минималните технически параметри, по
които се проектират и изграждат съоръженията
за присъединяване.
(2) Присъединената мощност се определя
от съответния мрежови оператор в границите
от 110 % до 130 % от предоставената мощност,
осигурявайки резерв за увеличаване на предоставената мощност в бъдещ период.
(3) Нивото на напрежение, броят на фазите
и факторът на мощността на присъединената
мощност не могат да се различават от тези на
предоставената мощност.
(4) За обекти на небитови клиенти на електрическа енергия със заявена предоставена
мощност по чл. 33, по-голяма от 50 kW, присъединената мощност се определя от клиентите
съгласувано със съответния мрежови оператор
в границите по ал. 2.
Раздел II
Контрол на електрическите мощности
Чл. 35. (1) При договорена предоставена
мощност на високо или средно напрежение и
в случаите, когато тя е по-голяма от 100 kW,
електрическите мощности се контролират чрез
регистриране на стойностите им от средствата
за търговско измерване.
(2) В случаите по ал. 1 за максимална потребена активна мощност за даден месец се счита
максималната средна стойност за интервал 15
минути, измерена в рамките на един месец.
(3) В случаите по ал. 1 средствата за защита
на съоръженията се оразмеряват в зависимост
от големината на предоставената мощност при
фактор на мощността 0,9.

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

Чл. 36. Когато средствата за търговско
измерване не позволяват регистриране на активна мощност, предоставената мощност се
контролира чрез ограничаване на ползваната
електрическа енергия по ток, при фактор на
мощността 0,9, с монтиране непосредствено
след електромерите за търговско измерване
на подбрани по големината на номиналния им
ток автоматични прекъсвачи или токоограничаващи устройства.
Раздел III
Промяна на договорените електрически мощности
Чл. 37. (1) Предоставената и присъединената
мощност може да се увеличи или намали до
изтичане срока на договора за присъединяване.
(2) В случаите по ал. 1 клиентът подава до
съответния мрежови оператор ново искане по
реда на част втора, глава втора, раздел I.
(3) Извършените проектни и строителни
работи, необходимостта от които отпада след
промяната по ал. 1, са за сметка на клиента.
Чл. 38. Договорената предоставена и присъединена мощност може да се намали след
изграждане на съоръженията за присъединяване
по искане на клиента и след заплащане на цена
за присъединяване в размер на първоначално
договорените мощности.
Чл. 39. (1) Договорената предоставена
мощност може да се увеличи до размера на
присъединената мощност след изграждане на
съоръженията за присъединяване по искане
на клиента и доплащане на разликата между
дължимата цена за присъединяване за новата
предоставена мощност и заплатената цена за
присъединяване, определени съгласно действащата нормативна уредба.
(2) Договорената предоставена мощност
може да се намали и след въвеждането на обекта
в експлоатация и приключване на действието
на договора за присъединяване.
(3) Когато месечната максимална използвана активна мощност в два последователни
месеца е по-голяма от договорената предоставена мощност и клиентът не е заявил
увеличение в други по-големи размери, от
следващия месец за предоставена мощност
по договора/договорите по чл. 23, ал. 3, т. 2
се приема по-голямата от двете регистрирани
месечни максимални използвани мощности,
но не повече от присъединената мощност за
обекта. Клиентът доплаща разликата между
дължимата цена за присъединяване за новата
предоставена мощност и заплатената цена за
присъединяване, определени съгласно действащата нормативна уредба.
(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 средствата
за търговско измерване се подменят от и за
сметка на съответния мрежови оператор.
Чл. 40. (1) Предоставената мощност може
да се увеличи над договорената присъединена
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мощност след предварително писмено съгласие
на съответния мрежови оператор и промяна в
договора/договорите по чл. 23, ал. 3, т. 2, при
условие че:
1. техническите параметри на съоръженията
за присъединяване и на електрическата мрежа
позволяват това;
2. увеличението не води до смущения или
до снижаване сигурността на електроснабдяването на други клиенти;
3. увеличението не води до смущаващи
обратни въздействия върху устройства на съответния мрежови оператор или на трети лица.
(2) В случаите по ал. 1 клиентът доплаща
съответната разлика между дължимата цена за
присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване.
(3) В случаите по ал. 1 при необходимост от
подмяна на средствата за търговско измерване
тя се извършва от и за сметка на съответния
мрежови оператор.
(4) За увеличаване на предоставената мощност над договорената присъединена мощност
клиентът подава писмено искане за проучване
на условията за присъединяване по реда на
чл. 4, сключва договор за присъединяване
и заплаща цена за присъединяване за целия
размер на новата предоставена мощност, определена съгласно действащата нормативна
уредба, когато:
1. не са налице условията по ал. 1, и
2. се изисква проектиране и изграждане по
реда на ЗУТ на нови съоръжения за присъединяване за увеличаване на договорената предоставена и присъединена мощност на обекта.
Раздел IV
Преустановяване на присъединяването и на
снабдяването с електрическа енергия
Чл. 41. (1) Съответният мрежови оператор
може да преустанови преноса на електрическа
енергия през съответната мрежа към клиенти
без предварително предизвестие в случай на:
1. ограничителен режим за снабдяване с
електрическа енергия при условията на чл. 72,
ал. 1 ЗЕ;
2. временно прекъсване или ограничаване на
производството или снабдяването с електрическа енергия при условията на чл. 73, ал. 1 ЗЕ;
3. ограничения на снабдяването, предвидени
в тарифи, съгласно сключен от клиента договор
за доставка на електрическа енергия;
4. предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора, имущество или съоръжения;
5. повреди в електрическата мрежа или
съоръжения по независещи от съответния
мрежови оператор причини;
6. ползване на електрическа енергия, без да
се измерва или ако неправилно се измерва със
средства за търговско измерване;
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7. установяване на несъгласувана промяна
на схемата за присъединяване на клиента;
8. извършване на оперативни превключвания
в разпределителните мрежи за локализиране и
отделяне от схемата на повредени участъци, за
регулиране на натоварването или за повишаване сигурността на работа на мрежата, които
не подлежат на планиране, с изключение за
клиенти първа категория;
9. неизпълнени от клиента задължителни
технически условия за инсталиране на собствен
източник за резервно захранване, предписани му
от съответния мрежови оператор, или неспазени
от клиенти задължения по чл. 121, ал. 2 ЗЕ.
(2) Съответният мрежови оператор може да
преустанови временно преноса на електрическа
енергия през съответната мрежа към клиента
с предварително писмено предизвестие при:
1. планов ремонт или реконструкция на
съоръжения на съответния мрежови оператор;
2. планови прегледи на съоръжения, изискващи обезопасяване чрез изключването им.
(3) Съответният мрежови оператор може да
преустанови присъединяването:
1. на лица, които са се присъединили към
съответната мрежа, без да имат право на това;
2. на клиенти, допуснали присъединяването
на трето лице до собствените им електрически
уредби без изричното съгласие на преносното
или съответното разпределително предприятие;
3. при неизпълнение в срок на предписание на контролен орган за отстраняване на
нарушение;
4. на клиенти, които със собствената си
мрежа внасят смущения в електроенергийната
система.
(4) Срокът за предизвестие по ал. 2 се определя в договора/договорите по чл. 23, ал. 3,
т. 2, съответно в общите условия.
(5) За случаите по ал. 3 се съставя двустранен констативен протокол.
(6) В сроковете по ал. 4 клиентите с договорена предоставена мощност над 100 kW и
клиентите с първа категория по осигуреност
на електроснабдяването могат да подадат писмено възражение пред органа за управление на
съответния мрежови оператор относно срока и
основанието за преустановяване. Възражението
се разглежда в 7-дневен срок от получаването му
и клиентът се уведомява писмено за резултата.
Чл. 42. (1) Доставчиците могат да поискат от
съответния мрежови оператор да преустанови
временно снабдяването с електрическа енергия
на обект на клиент при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа
енергия, включително при неизпълнение на
задължението за своевременно заплащане на
потребената електрическа енергия или надвишаване на договорената предоставена мощност.
(2) Сроковете на предизвестията и другите
условия за временно преустановяване на снабдяването се уреждат в договорите, съответно в
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общите условия за продажба на електрическа
енергия, както и в договора/договорите по
чл. 23, ал. 3, т. 2.
(3) При изпълнение на задължението си по
ал. 2 съответният мрежови оператор не носи
отговорност за вредите, причинени от преустановяване преноса на електрическа енергия.
Чл. 43. (1) Когато максималната потребена
активна мощност превиши договорената предоставена мощност, съответният мрежови оператор може да преустанови преноса на електрическа енергия до клиента до отстраняването на
причината за превишаването в следните случаи:
1. за предотвратяване на непосредствена
опасност за сигурността на лица или съоръжения;
2. за предотвратяване или прекратяване
на смущения в качеството и сигурността на
снабдяване на други клиенти или смущаващи
обратни въздействия върху устройства на съответния мрежови оператор или на трети лица;
3. когато след предупреждение от страна
на съответния мрежови оператор клиентът
продължи да надвишава договорената предоставена мощност.
(2) Преносът на електрическа енергия по
ал. 1 се преустановява след еднократно писмено
предупреждение на клиента за превишението
със срок за отстраняването не по-малък от
7 дни с изключение на случаи по ал. 1, т. 1,
когато обстоятелствата налагат незабавно
преустановяване.
(3) В срока по ал. 2 клиентът може да
подаде писмено възражение пред органа за
управление на съответния мрежови оператор
относно срока и основанието за преустановяване. Възражението се разглежда в 7-дневен срок
от получаването му и клиентът се уведомява
писмено за резултата.
(4) В случаите, когато клиентът се нуждае
от трайно увеличаване на договорената предоставена мощност над присъединената, се
прилага редът на чл. 40.
Чл. 44. В случаите, когато клиенти два или
повече пъти нарушават задължението си за
своевременно изплащане на дължимите суми
за електрическа енергия, след писмено предупреждение съответният мрежови оператор
може за своя сметка да монтира измервателно
средство, позволяващо предварително заплащане на определено количество електрическа
енергия по избор на клиента.
Чл. 45. (1) Съответният мрежови оператор
възстановява присъединяването и/или снабдяването с електрическа енергия след отстраняване на причините за преустановяването им.
(2) В случаите по чл. 43, ал. 1 съответният
мрежови оператор възстановява присъединяването и/или снабдяването, когато клиентът
е възстановил разходите за преустановяване и
възобновяване на снабдяването.
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Чл. 46. (1) При писмено искане на клиента
съответният мрежови оператор може да преустанови временно преноса на електрическа
енергия на съществуващ обект или да изключи
части от електрическата мрежа за определен
срок. Искането се подава най-късно 30 дни
преди датата на преустановяването.
(2) В случаите по ал. 1, когато преустановяването изисква изграждане на временни
обходни връзки в мрежата, всички проектни и
строителни работи се изпълняват от съответния
мрежови оператор и са за сметка на клиента.
Чл. 47. (1) След изтичането на срока на
договора/договорите по чл. 23, ал. 3, т. 2 или
при прекратяването им съответният мрежови
оператор преустановява присъединяването на
обекта.
(2) В случаите по ал. 1 лицето/ата, в чието
владение е/са присъединеният обект и имотът,
в който той е разположен, осигурява/т възможност на съответния мрежови оператор да
демонтира и изнесе своето имущество или да
установи договорни отношения с нов клиент в
същия обект. Условията и начинът за демонтаж
се определят с договора/договорите по чл. 23,
ал. 3, т. 2.
(3) За времето, необходимо за демонтиране по
ал. 2, съответният мрежови оператор не дължи
обезщетение или наем на клиента.
Чл. 48. Преустановяване на присъединяването и преноса на електрическа енергия се
извършват въз основа на писмено нареждане на
ръководителя на съответния мрежови оператор
или на упълномощено от него длъжностно лице.
Ч АС Т Т РЕ ТА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ ИЗВЪН ТЕЗИ, УРЕДЕНИ ПО ЗЕВИ
Раздел I
Искане за проучване за присъединяване и условия за присъединяване
Чл. 49. (1) При изграждане на електрическа
централа от описа по чл. 4, ал. 2, т. 5 ЗЕ операторът на преносната мрежа извършва проучвания
за условията и начина на присъединяване към
електрическата мрежа.
(2) Резултатите от проучването за условията
и начина на присъединяване се предоставят на
ДКЕВР.
(3) Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране включва резултатите от проучването
в конкурсната документация за провеждане на
конкурс по чл. 47, ал. 1 ЗЕ за определяне на
титуляр на лицензия, съдържаща задължение
за изграждане на определена електрическа
централа.
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(4) Лицето, спечелило конкурс за изграждане
на електрическа централа и получило лицензия за производство на електрическа енергия,
подава до оператора на преносната мрежа
писмено искане за сключване на предварителен
договор за присъединяване на централата към
електрическата мрежа.
Чл. 50. (1) При изграждане на нова или разширение на съществуваща централа с промяна
на инсталираната є мощност извън случаите
по чл. 49 производителят подава писмено искане за проучване на условията и начина на
присъединяване на електрическа централа към
съответния мрежови оператор.
(2) Искането се подава от лице, имащо вещни права върху имота, в който е изградена
централата, чрез която ще се осъществява
дейността.
Чл. 51. (1) Писменото искане за проучване
на условията и начина на присъединяване на
електрическа централа към електрическата
мрежа се подава до:
1. оператора на преносната мрежа, когато
общата инсталирана електрическа генераторна
мощност е над 5 МW;
2. оператора на разпределителната мрежа по
местонахождението на електрическата централа, когато общата инсталирана електрическа
генераторна мощност е равна на или по-малка
от 5 MW.
(2) Когато при проучването за присъединяване в случаите по ал. 1, т. 1 операторът на
преносната мрежа прецени, че електрическата
централа подлежи на присъединяване към
разпределителната мрежа, той уведомява съответния оператор на разпределителната мрежа
и лицето, подало искането, за резултатите от
проучването в 30-дневен срок от датата на
подаване на искането.
(3) Когато при проучването за присъединяване операторът на разпределителна мрежа
прецени, че електрическата централа подлежи
на присъединяване към преносната мрежа или
към съседна разпределителна мрежа средно
напрежение, той уведомява съответния мрежови оператор и лицето, подало искането, за
резултатите от проучването в 30-дневен срок
от датата на подаване на искането.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 операторите на
съответните мрежи в 30-дневен срок от постъпване на уведомлението постигат съгласие
относно задължението за присъединяване на
електрическата централа, за което операторът,
поел това задължение, уведомява лицето, подало искането. На този оператор се предоставят
искането и документите към него, в случай че
те са подадени в другия оператор.
(5) При непостигане на съгласие по ал. 4
операторът, до който е подадено искането по
ал. 1, сезира ДКЕВР при условията и по реда
на чл. 23 ЗЕ, за което уведомява лицето, подало искането.
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(6) Всяко проучване се заплаща по ценоразписа на услугите на съответния мрежови
оператор, утвърден от ДКЕВР.
Чл. 52. (1) В искането за проучване на условията и начина на присъединяване се посочват:
1. наименованието и местонахождението на
електрическата централа (адресът, списък на
имотите, в които ще се изгражда);
2. срокът и етапността за въвеждане на
електрическата централа в експлоатация;
3. инсталираната генерираща мощност, режимите на работа, прогнозното производство
на електрическа енергия (помесечен график)
по етапи на въвеждане в експлоатация, техническите данни на основните съоръжения и
на централата като цяло;
4. изискванията към сигурността на захранване на собствените нужди по групи и мощности;
5. основните характеристики на първичния
енергоносител;
6. точният адрес за кореспонденция, телефонът и факсът, както и адресът на електронна
поща на лицето.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. документ, удостоверяващ вещното право
върху имота;
2. копие на виза за проектиране или влязъл
в сила ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по ЗУТ;
3. описание на резервния източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия
режим на работа;
4. копие от документ за платена цена за
проучване на условията и начинът на присъединяване по ценоразпис на услугите на съответния мрежови оператор, утвърден от ДКЕВР.
(3) Мрежовият оператор може да поиска
допълнителна информация за характеристиките
на присъединяваната електрическа централа,
свързана с правилата за управление на ЕЕС и
разпределителните мрежи по чл. 83 ЗЕ.
(4) Лицето, поискало проучването, представя
информацията по ал. 3 в 14-дневен срок от получаване на искането. При забава със срока на
забавата се удължава и срокът за проучването
по чл. 56, ал. 1.
(5) Когато представените информация и
документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата, мрежовият оператор
в 14-дневен срок от постъпване на искането
писмено уведомява лицето, подало искането.
(6) Лицето, подало искането за проучване,
отстранява непълнотите и несъответствията в
документите или представя допълнително необходимите документи и информация в 30-дневен
срок от датата на уведомлението по ал. 5.
(7) Процедурата по присъединяване на
централата се прекратява, когато лицето,
подало искането, не отстрани непълнотите и
несъответствията в документите или не представи допълнително необходимите документи
и информация в срока по ал. 6.
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(8) Алинеи 1 и 2 се прилагат и относно искането за сключване на предварителен договор,
когато електрическа централа се изгражда въз
основа на спечелен конкурс по реда на ЗЕ.
Чл. 53. (1) Мрежовият оператор определя
условията за присъединяване на електрическата
централа към съответната електрическа мрежа.
(2) Операторите на разпределителни мрежи
съгласуват с оператора на преносна мрежа
условията за присъединяване на електрическа
централа към разпределителната мрежа средно
напрежение.
(3) Операторът на преносната мрежа съгласува условията за присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа средно напрежение и сключва
предварителен договор за присъединяване в
срок от 30 календарни дни.
(4) В условията за присъединяване се определят и съответните специфични технически
изисквания съгласно чл. 75.
Чл. 54. (1) Когато за осъществяване на
присъединяването се налага в имота, където
е разположена електрическата централа, да
се изгради електрическа уредба с високо или
средно напрежение – собственост на мрежовия
оператор, и това е технически възможно, мрежовият оператор договаря със собственика на
имота да прехвърли в негова полза правото на
собственост на съответна част от имота или
да учреди право на строеж.
(2) Когато при проучването се установи, че
изграждането на нова или разширението на
съществуваща електрическа централа налага
изместване на съществуващи електрически
съоръжения, изместването им се извършва от
и за сметка на възложителя след одобряване
по реда на ЗУТ на съгласуваните с мрежовия
оператор проекти, ако засегнатите съоръжения:
1. принадлежат към преносната или съответната разпределителна електрическа мрежа, или
2. са електрически съоръжения за присъединяване на обекти на производител или клиент
на електрическа енергия, собственост на трето
лице, и са изградени по реда на ЗУТ.
(3) Изискванията на мрежовия оператор във
връзка с обстоятелствата по ал. 1 и 2 се указват
в становището за условията за присъединяване
на централата.
Чл. 55. (1) Мрежовият оператор може мотивирано да откаже да присъедини електрическа
централа към съответната електрическа мрежа
при техническа невъзможност присъединяването да се осъществи в заявения срок за
въвеждане на централата в експлоатация.
(2) В случаите по ал. 1 мрежовият оператор
посочва причините за отказа и необходимите
мерки за тяхното отстраняване, както и за
осигуряване на условия за присъединяване на
централата съобразно плановете за развитие
на мрежата.
(3) Лицето, подало искането за проучване на
условията за присъединяване, може да обжалва
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отказа пред ДКЕВР при условията и по реда
на чл. 22 ЗЕ.
Чл. 56. (1) Мрежовият оператор извършва
проучване, изготвя и предоставя писмено
становище за условията за присъединяване на
лицето, подало искане за присъединяване по
чл. 50, в срок до 30 дни за оператора на разпределителната мрежа и до 60 дни за оператора
на преносната мрежа от датата на постъпване
на искането.
(2) В случаите по чл. 51, ал. 2 и 3 сроковете
по ал. 1 текат съответно от датата на:
1. постигане на съгласие в случаите по
чл. 51, ал. 4;
2. влизане в сила на решението на ДКЕВР
в случаите по чл. 51, ал. 5.
(3) В случаите по чл. 52, ал. 6 сроковете
започват да текат след отстранявяне на непълнотите в документацията.
(4) В случаите по чл. 53, ал. 3 сроковете по
ал. 1 за оператора на разпределителната мрежа
започват да текат от датата на съгласуването на
техническите условия от страна на оператора
на преносна мрежа.
(5) Лицето, получило становището по ал. 1,
може да обжалва предложените условия за
присъединяване пред ДКЕВР при условията
и по реда на чл. 22 ЗЕ.
(6) Мрежовият оператор създава досие, в
което се съхраняват всички документи по
присъединяването на електрическата централа.
Чл. 57. (1) Издадените по реда на този
раздел становища за условията и начина на
присъединяване към електрическата мрежа
са с валидност една година.
(2) В случай че лицето, подало искането за
проучване, не подаде искане за изготвяне на
предварителен договор за присъединяване на
електрическата централа, придружен с всички
изискуеми документи, посочени в тази наредба,
в срока по предходната алинея, процедурата по
присъединяване на централата се прекратява.
Раздел II
Ред за сключване на предварителен договор и
на договор за присъединяване
Чл. 58. (1) Лицето, получило становище за
присъединяване, подава до мрежовия оператор
искане за изготвяне на предварителен договор
за присъединяване на електрическата централа,
към което прилага съответните документи, в
случаите на промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства.
(2) Мрежовият оператор изготвя и предлага
проект на предварителен договор за присъединяване на електрическата централа, включващ
техническите изисквания по чл. 74, на лицето,
подало искане по ал. 1, или на лицето по чл. 49
в срок до 30 дни от датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор.
Чл. 59. (1) След одобряване на инвестиционния проект за обекта възложителят на елек-
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трическата централа в случаите по чл. 49 и 50
подава до мрежовия оператор писмено искане
за сключване на договор за присъединяване,
към което прилага:
1. удостоверение за актуално състояние на
търговеца и единен идентификационен код по
търговския регистър;
2. нотариално заверено пълномощно на
лицето, упълномощено да представлява възложителя;
3. документи, удостоверяващи правата на
възложителя за изграждане или разширение
на електрическата централа;
4. одобрен инвестиционен проект – на фаза
технически проект – част архитектурна и част
конструктивна, отнасящ се до монтирането на
съоръженията за присъединяване и подхода
към тях;
5. работни проекти – част електро на хартиен носител;
6. разрешение за строеж за съоръженията
за присъединяване.
(2) Когато представените работни проекти
отговарят по обхват и съдържание на определените в предварителния договор технически
условия на присъединяване и действащите
нормативни документи, мрежовият оператор
съгласува представените части от работните
проекти в 30-дневен срок от тяхното представяне.
(3) Когато представените работни проекти
не отговарят по обхват и съдържание на определените в предварителния договор технически
условия на присъединяване и действащите
нормативни документи, мрежовият оператор
връща работните проекти с констатираните
забележки.
(4) След отстраняване на констатираните
забележки заявителят внася отново проектите
за съгласуване от мрежовия оператор, но не
по-късно от 30 дни до изтичане на валидността
на предварителния договор.
(5) След съгласуването на работните проекти мрежовият оператор подготвя договора
и изпраща писмена покана до възложителя за
сключването му в срок 60 дни от подаването
на искането за сключване на договор за присъединяване.
(6) При необходимост от сключване на
договор за присъединяване от оператора на
разпределителната мрежа с оператора на
преносната мрежа срокът за сключване на
договора се удължава със срока за договаряне
с преносното предприятие.
(7) В договора за присъединяване се посочват:
1. мястото на присъединяване;
2. разположението и видът на съоръженията
на територията на централата и свързаните с
тях сервитутни зони;
3. границата на собственост на електрическите съоръжения;

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

4. етапите и сроковете за изграждане;
5. видът и техническите параметри на съоръженията за присъединяване;
6. цената за присъединяване на централата.
Чл. 60. Ново искане за проучване за присъединяване на централата се подава, когато
не е започнала процедура по сключването на
договор за присъединяване в срок две години
от сключването на предварителния договор
за условията за присъединяване по вина на
възложителя по чл. 59.
Чл. 61. Договорът за присъединяване към
електрическата мрежа се прекратява след
представяне на документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване
и на електрическата централа, издаден при
условията и по реда на ЗУТ.
Раздел III
Проектиране и изграждане на съоръженията
за присъединяване
Чл. 62. (1) След сключване на договор за
присъединяване мрежовият оператор изготвя
и съгласува работните проекти за изграждане
на съоръженията за присъединяване за своя
сметка.
(2) Мрежовият оператор съгласува работните
проекти с лицето, с което е сключен договорът
за присъединяване.
(3) Мрежовият оператор започва изграждането на съоръженията за присъединяване след
прехвърляне на собствеността или учредяване
право на строеж в случаите по чл. 54, ал. 1 и
учредяване на сервитутни права от собственика
на имота.
(4) Мрежовият оператор изгражда съоръженията за присъединяване в договорените
срокове и етапи за своя сметка и осигурява
тяхното въвеждане в експлоатация по реда
на ЗУТ.
(5) Лицето, с което се сключва договор за
присъединяване, може да поеме задължение за:
1. изпълнение на определен вид проектни
строителни и монтажни работи по присъединяването, по работния проект;
2. изграждане на съоръженията за присъединяване със съгласието на мрежовия оператор.
(6) В случаите по ал. 5 мрежовият оператор съгласува проектните работи и извършва
контрол по изпълнението на строителните и
монтажните работи в съответствие с проектните
разработки и техническите спецификации по
ред, установен в договора за присъединяване.
(7) Изградените съоръжения за присъединяване по ал. 5 се прехвърлят възмездно в
собственост на мрежовия оператор на база на
взаимно признати разходи.
(8) Съоръженията за присъединяване могат
да се изграждат на етапи, за отделни части на
обекта, при условията и по реда на ЗУТ.
(9) Мрежовият оператор е длъжен да предостави на лицето по ал. 5 допълнителна
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информация за осигуряване на техническа
съвместимост на присъединяваната централа
с електрическата мрежа.
(10) Мрежовият оператор съгласува работните проекти за електрическите уредби
и инсталации на присъединявания обект в
обем, достатъчен за доказване изпълнението
на условията за присъединяване.
Чл. 63. (1) Възложителят на електрическата
централа проектира и изгражда електрическите
уредби и съоръжения за своя сметка, когато съгласно чл. 72 са собственост на производителя.
(2) За присъединяването на електрическата
централа към електрическата мрежа възложителят заплаща на мрежовия оператор цена за
присъединяване съгласно действащата нормативна уредба по начин и в срокове, определени
в договора за присъединяване.
(3) В случаите, когато съоръженията за
присъединяване се изграждат по реда на чл. 62,
ал. 5, цената за присъединяване и направените
взаимно признати разходи за тези съоръжения
се компенсират при условия, определени в
договора за присъединяване.
(4) В процеса на строителството възложителят на електрическата централа е длъжен да:
1. осигурява достъп на упълномощени представители на мрежовия оператор до електрическите уредби и съоръжения на централата;
2. представя екзекутивни чертежи, характеристики и протоколи от изпитвания и настройки
по искане на мрежовия оператор.
Чл. 64. За осигуряване с електрическа
енергия при строителството на електрическа
централа присъединяването към електрическата
мрежа се извършва по реда на глава втора.
Раздел IV
Присъединяване към електрическата мрежа
Чл. 65. Присъединяването на новоизграждана електрическа централа към електрическата
мрежа се осъществява на три етапа:
1. първи етап – електрическите съоръжения
за присъединяване на електрическата централа
към електрическата мрежа се поставят под
напрежение за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания и получаване
на документ за въвеждането им в експлоатация
при условията и по реда на ЗУТ;
2. втори етап – електрическата уредба на
производител я, необходима в процеса на
строителството за извършване на единични,
комплексни и 72-часови изпитвания на отделни
съоръжения и подобекти на електрическата
централа, се поставя под напрежение след
получаване на документ за въвеждането є в
експлоатация при условията и по реда на ЗУТ
и се оформя като самостоятелен подобект;
3. трети етап – включване на електрически
генератор в паралел към електрическата мрежа.
Чл. 66. (1) Включването на генератор в паралел с ЕЕС и провеждането на комплексна
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72-часова проба в експлоатационни условия
се извършват по установения оперативен ред,
след като възложителят представи на мрежовия оператор:
1. писмено искане от производителя или
упълномощено от него лице за провеждане на
комплексна 72-часова проба при експлоатационни условия;
2. специални изисквания към мрежовия
оператор по време на провеждане на 72-часовата проба;
3. времеви график за провеждане на 72-часовата проба;
4. опис на настъпилите в процеса на строителството промени в сравнение с представените
проекти по чл. 59, ал. 1, т. 5;
5. декларация за наличието на обучен оперативен електротехнически персонал, който
е запознат с изискванията на наредбата по
чл. 115 ЗЕ;
6. списък на оперативния персонал на електрическата централа, който ще осъществява
контакти с мрежовия оператор;
7. информация съгласно чл. 78;
8. друга информация съгласно изискванията
на наредбата по чл. 115 ЗЕ.
(2) Преди включването на генератор в паралел към ЕЕС възложителят като производител
сключва:
1. договор за достъп до съответната мрежа;
2. договор за продажба на произведената
електрическа енергия.
Чл. 67. Производителят носи отговорност за
щети, причинени на мрежовия оператор от неизправност или необезопасяване на собствените
му електрически уредби, мрежи и инсталации
или от неправилни или неправомерни действия
на оперативния му персонал до въвеждането
в експлоатация на централата по реда на ЗУТ.
Чл. 68. Производителят представя на мрежовия оператор копие от документа за въвеждане
в експлоатация на централата, издаден при
условията и по реда на ЗУТ, в 10-дневен срок
от получаването му.
Чл. 69. Когато настъпи промяна на условия,
при които е извършено присъединяването,
производителят е длъжен писмено да уведоми
мрежовия оператор в 14-дневен срок от датата
на промяната.
Раздел V
Граница на собственост на електрическите
съоръжения
Чл. 70. Границата на собственост между
електрическите съоръжения на мрежовия оператор и тези на производителя се определя от:
1. начина на присъединяване;
2. вида на съоръженията за присъединяване.
Чл. 71. (1) При присъединяване на електропровод и други съоръжения, собственост на
мрежовия оператор, към електрическа уредба
на електрическа централа, собственост на
производителя, границата на собственост е:
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1. мястото на присъединяване на кабелните
накрайници на електропровода към уредбата
на електрическата централа – при кабелен
електропровод;
2. клемите за присъединяване на проводниците на електропровода към проходните
изолатори за преминаване през външните стени
на уредбата на електрическата централа – при
въздушен електропровод и закрита уредба;
3. клемите за присъединяване на проводниците към съоръженията на уредбата
на електрическата централа – при въздушен
електропровод и открита уредба;
4. най-близките до границата на уредбата
клеми, чрез които шинопроводът се присъединява към нея – при шинопровод.
(2) Алинея 1 се прилага и когато електропровод и други съоръжения, собственост на
производител, се присъединяват към електрическа уредба на мрежовия оператор.
(3) При присъединяване на електропровод,
собственост на производител, към въздушен
електропровод на мрежовия оператор границата
на собственост е:
1. мястото на присъединяване на кабелните
накрайници – при кабелен електропровод;
2. клемите за присъединяване на проводниците – при въздушен електропровод.
(4) Средствата/системите за търговско измерване на електрическа енергия се монтират във:
1. електрическата уредба на производителя
до или на границата на имота му – в случаите
по ал. 1 и 3;
2. електрическата уредба на съответния
мрежови оператор – в случаите по ал. 2.
(5) Средствата/системите за търговско измерване се доставят от и за сметка на мрежовия
оператор и са негова собственост.
(6) Токовите и напреженовите трансформатори, комуникационните и другите спомагателни
устройства за връзка със SCADA системата на
мрежовите оператори се доставят за сметка на
производителя и са собственост на мрежовия
оператор.
(7) В случаите по ал. 1 устройствата за
защита от пренапрежения са собственост на
производителя и се доставят, монтират и поддържат от него и за негова сметка.
Чл. 72. (1) Електрическите уредби на електрическите централи се изграждат от производителя и са негова собственост.
(2) При електрически централи с обща
инсталирана генераторна мощност 100 и над
100 MW електрическите уредби с високо напрежение, през които се изнася произведената от
централата електрическа енергия към ЕЕС, се
изграждат от оператора на преносната мрежа
и са негова собственост.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато централата
се изгражда за задоволяване на технологичните
нужди на производствена дейност.
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(4) Разширението и реконструкцията на
преносната и/или разпределителната мрежа,
свързани с присъединяването на електрическа
централа, се извършват от мрежовия оператор
и са негова собственост.
(5) Електропроводите и другите съоръжения, чрез които се извършва присъединяване
на електрическите уредби на електрическа
централа към преносната или към разпределителната мрежа след границата на собственост
с производителя, се изграждат от съответния
мрежови оператор и са негова собственост.
Раздел VI
Преустановяване на присъединяването на
електрически централи
Чл. 73. Съответният мрежови оператор
може да преустанови присъединяването на
електрическата централа:
1. в случаите, предвидени в наредбата;
2. в случаите, предвидени в договорите по
чл. 104 ЗЕ;
3. по разпореждания на други органи, издадени в рамките на тяхната компетентност.
Чл. 74. (1) Съответният мрежови оператор
не носи отговорност за причинени вреди и
пропуснати ползи за електрическата централа в случай на временно преустановяване на
присъединяването без предварително предизвестие при:
1. предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или
съоръжения;
2. авария в ЕЕС или съоръженията за присъединяване по независещи от съответния
мрежови оператор причини;
3. неизпълнение от страна на оперативния
персонал на централата на разпореждане,
дадено от съответния мрежови оператор на
електрическата мрежа;
4. ограничителен режим за снабдяване с
електрическа енергия при условията на чл. 72,
ал. 1 ЗЕ;
5. временно прекъсване или ограничаване на
производството или снабдяването с електрическа енергия при условията на чл. 74, ал. 1 ЗЕ.
(2) Съответният мрежови оператор не носи
отговорност за причинени вреди и пропуснати
ползи за електрическата централа в случай
на временно преустановяване на преноса на
електрическа енергия след тридневно писмено
предизвестие при:
1. прекратяване на лицензията за производство на електрическа енергия;
2. промяна на техническите условия, при
които е извършено присъединяването, когато
това застрашава надеждността и качеството
при снабдяването на клиентите с електрическа
енергия;
3. планов ремонт, технически мероприятия или реконструкция на съоръжения на
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преносното или съответното разпределително
предприятие;
4. неизпълнени от електрическата централа
предписания за отстраняване на съществени
технически недостатъци по съоръженията на
централата или предписания, свързани с безопасността;
5. констатирано повреждане или друго
въздействие върху средствата за търговско
измерване на електрическа енергия;
6. отказ за осигуряване на достъп за отчитане и контрол на средствата за търговско
измерване на електрическа енергия.
Раздел VII
Технически изисквания към производителите
на електрическа енергия за присъединяване
към електрическата мрежа
Чл. 75. (1) При изготвянето на условията за
присъединяване по чл. 53 мрежовият оператор
определя техническите изисквания, които се
изпълняват за присъединяване към електрическата мрежа.
(2) Техническите изисквания по ал. 1 се отнасят за системите, мрежите и съоръженията на
производителя, които участват в оперативното
управление на мрежите, влияят на качеството
на електрическата енергия и трябва да бъдат
съвместими с използваните в електрическата
мрежа.
(3) Техническите изисквания се задават по
начин, позволяващ използването им от възложителя в процеса на проектиране и строителство.
(4) Условията за присъединяване включват
технически изисквания:
1. към електрическите уредби на електрическата централа;
2. към електрическите генератори и помощните им системи;
3. към управляващите системи на турбините;
4. към управляващите системи на термичните блокове;
5. към релейните защити и автоматики;
6. налагани от автоматизираната система
за диспечерско управление (АСДУ) на ЕЕС;
7. на които трябва да отговаря резервният
източник за захранване на собствените нужди
на електрическата централа;
8. към средствата за търговско измерване
на електрическа енергия;
9. за качеството на произвежданата електрическа енергия.
(5) Техническите изисквания по ал. 4 се
определят от мрежовия оператор съобразно
конкретните условия в мястото на присъединяване към електрическата мрежа.
(6) За присъединяване на електрическа
централа към разпределителна мрежа средно
напрежение задължително се изисква съответната разпределителна мрежа да е захранвана
от подстанция с трансформатори с намотка
„затворен триъгълник“.
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Чл. 76. (1) Мрежовият оператор определя и
задава на възложителя и/или производителя
режимите на работа и настройките на системите за управление и регулиране, мрежите за
обмен на информация, релейните защити и
автоматиките на територията на електрическата централа, участващи във и влияещи на
сигурното, безопасно и ефективно функциониране на ЕЕС.
(2) Възложителят и/или производителят е
длъжен да спазва изискванията по ал. 1.
Чл. 77. (1) Техническата информация по
чл. 52, ал. 1, т. 3 включва следните основни
данни:
1. ниво на напрежение;
2. скица на терена, предназначен за изграждане на електрическата уредба по чл. 72;
3. предполагаем график за производство на
електрическа енергия (годишен, месечен, седмичен и дневен), когато се предвижда промяна в
натоварването за различните периоди от време;
4. консумирана от мрежата електрическа
мощност (активна и реактивна) по време на
планово и аварийно спиране на агрегатите;
5. обща инсталирана мощност, мощност и
вид енергиен източник за енергийните блокове.
(2) Според вида на първичните енергоносители информацията по чл. 52, ал. 1, т. 3 включва
и следните данни:
1. за водни централи с инсталирана мощност
над 10 MW:
а) характеристики на горен изравнител – минимално и максимално ниво, минимален
и максимален воден обем (за ВЕЦ с горен
изравнител);
б) характеристики на долен изравнител – минимално и максимално ниво, минимален и
максимален обем, време за запълване при
различни режими и брой на агрегатите (за
ВЕЦ с долен изравнител);
в) минимален и максимален дебит (за ВЕЦ
на течащи води – без регулиращи обеми,
питейни водопроводи, напоителни канали в
хидромелиоративната система);
г) разчетен напор;
д) номинален дебит;
2. за термични централи:
а) вид и проектна калоричност на използваното гориво;
б) специфичен разход на използвания вид
гориво (по видове горива);
в) капацитет на складовете за горива по
видове;
3. за газови централи:
а) капацитет на хранилището за газ;
б) минимално и максимално налягане на
газ за работа на агрегата;
в) минимален и максимален дебит.
(3) За газови централи с комбиниран цикъл
се представя поотделно информацията за газовата и термичната част според изискванията за
съответните централи съгласно ал. 1.
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(4) За електрически централи с други неконвенционални енергийни източници се представят данни, които са специфични за съответния
енергиен източник.
(5) Информацията по чл. 52, ал. 1, т. 3 включва и следните проектни технически данни за
основните съоръжения:
1. генератори – номинални параметри, P/Q
диаграма, основни динамични параметри;
2. основни данни за възбудителната система,
автоматичния регулатор на възбуждане и системния стабилизатор, за турбините и техните
регулатори;
3. блокови и повишаващи трансформатори – номинална мощност, номинално напрежение, напрежение на късо съединение;
4. описание на средствата за компенсиране
на реактивната мощност за електрическите
централи с асинхронни генератори;
5. описание на собствените нужди.
Чл. 78. (1) Преди включване на електрическата централа в паралел с мрежата на мрежовия
оператор производителят представя следните
основни данни:
1. потвърждаване или актуализиране на
данните по чл. 77;
2. подробни технически данни от производителя на генераторите (номинални електрически
параметри, реактанси, времеви константи,
параметри за устойчивост);
3. заводски данни за силовите трансформатори – номинална мощност, номинално
напрежение, напрежение на късо съединение.
(2) Преди включване на електрическата
централа в паралел с мрежата се представят
следните данни за първичните енергоносители
и турбини:
1. за водни централи с инсталирана мощност
над 10 MW:
а) минимална активна мощност и дебит по
режимни характеристики за безкавитационна
работа на хидроагрегатите;
б) минимално време за развъртане на агрегата и включване на генератора в паралел
с ЕЕС;
в) разгонни обороти на турбоагрегата;
г) минимална и максимална скорост на промяна на натоварването на турбината – MW/min;
2. за термични централи:
а) описание на схемата на технологичния
процес за подготовка на парата, блокова схема,
параметри;
б) минимално време за включване на генератора в паралел с ЕЕС от студено състояние,
от топло състояние, от горещо състояние;
в) минимална и максимална скорост на
промяна на натоварването на турбината;
3. за газови централи:
а) минимално време за развъртане на агрегата и включване на генератора в паралел с ЕЕС;
б) минимална и максимална скорост на
промяна на натоварването на турбината;
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4. за газови централи с комбиниран цикъл
се представя поотделно информацията за газовата и термичната част според изискванията
за съответните централи по т. 1 – 3;
5. за електрически централи, използващи
други неконвенционални енергийни източници,
преди включване в паралел с ЕЕС се представят данни, които са специфични за съответния
енергиен източник.
(3) Преди включване на електрическата
централа в паралел с мрежата за основните
електрически и енергийни съоръжения производителят представя следните данни:
1. за възбудителната система и автоматичния
регулатор на възбуждане:
а) производител, принципна схема на възбудителната система и регулатора на възбуждане,
включваща и резервната система за възбуждане,
ако има такава;
б) блокова схема на регулатора на възбуждане, включително диапазон на промяна на
параметрите, според блоковата схема;
в) блокова схема на системния стабилизатор
и диапазон на промяна на параметрите;
2. за системата за регулиране на турбината:
а) производител и блокова схема на регулиращата система, включително диапазон на
промяна на параметрите на регулиране;
б) мъртва зона на регулатора по честота,
възможност за промяна на зоната на нечувствителност;
в) статизъм на регулирането по честота,
възможност за промяна на статизма;
3. данни за собствените нужди на блоковете
и за най-големите двигатели и други големи
консуматори, захранвани от собствените нужди;
4. технически заводски данни за първичните съоръжения – силови трансформатори,
прекъсвачи, измервателни трансформатори;
5. еднолинейна схема на централата, на
която са обозначени местата на присъединяване на основното оборудване и първичните
съоръжения;
6. блокова схема на организацията на релейната защита на територията на централата – въздействие, присъединяване към измервателните трансформатори, тип и производител
на отделните видове релейни защити;
7. данни за предвидените по проект настройки на релейните защити на територията на
централата в първични величини – импеданс,
ток, напрежение, закъснение по време;
8. заводски данни за средствата, чрез които
електрическата централа се включва в АСДУ,
монтажни схеми и документ, потвърждаващ
разрешението на ползваните честоти.
Чл. 79. В процеса на редовна експлоатация
при предвиждане или възникване на промяна
в техническите данни по чл. 77 и 78 присъединените производители на електрическа енергия
представят на мрежовия оператор актуализирана информация в срок не по-късно от:
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1. един месец преди осъществяването на
проект за промяна;
2. три дни след възникването на промяна
вследствие на авария или ремонт.
Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
Раздел I
Присъединяване на обекти за производство
на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 от
Закона за енергията от възобновяеми източници
Чл. 80. (1) Лицата, които желаят да изградят
енергиен обект за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници или да
увеличат инсталираната електрическа мощност
на централа за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници, подават
до оператора на разпределителната мрежа за
съответния район за инсталирана мощност до
5 МW и до оператора на преносната мрежа за
инсталирана мощност над 5 МW заявления
за присъединяване по образец на оператора в
посочен от тях район и ниво на напрежение,
одобрени по чл. 22, ал. 5 ЗЕВИ.
(2) В заявлението се посочват:
1. наименованието и местонахождението
(адресът) на обекта;
2. срокът за въвеждане на обекта в експлоатация;
3. инсталираната генерираща мощност, режимите на работа, прогнозното производство
на електрическа енергия (помесечен график)
по етапи на въвеждане в експлоатация, техническите данни на основните съоръжения и
на обекта като цяло;
4. изискванията към сигурността на захранване на собствените нужди по групи и мощности;
5. необходимостта от електрозахранване за
нуждите на строителството;
6. основните характеристики на първичния
енергоносител;
7. други технически данни по преценка на
производителя;
8. точен адрес за кореспонденция, телефон,
факс и адрес на електронна поща на лицето –
заявител.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ, удостоверяващ вещните права
върху имота;
2. копие на виза за проектиране или одобрен
ПУП, когато издаването им е задължително
съгласно разпоредбите по ЗУТ;
3. копие от платежен документ за внесена
по сметка на оператора на съответната мрежа
гаранция за участие в процедурата по реда на
чл. 23, ал. 8 ЗЕВИ;
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4. нотариално заверено пълномощно – в
случаите, когато лицето, подаващо документите,
е различно от заявителя.
(4) При приемането на заявлението операторът на съответната мрежа проверява наличието
на всички изискуеми документи и отбелязва това
в приемателен лист към заявлението. Описът
на действително представените документи се
заверява с подпис от двете страни.
(5) Заявленията се приемат и регистрират
от оператора на съответната мрежа по реда на
постъпването им, като на заявителя се издава
уникален входящ номер.
(6) Операторът на съответната мрежа разглежда заявленията по реда на постъпването
им и с мотивирано становище се произнася
по допустимостта на всяко заявление в срок
14 дни от постъпването му.
(7) Заявлението се счита за допустимо,
когато:
1. в заявлението са посочени всички необходими данни по ал. 2;
2. към заявлението са приложени всички
изискуеми документи по ал. 3 и те са валидни;
3. посоченият имот, в който ще се изгражда
обектът, попада в район, за който има одобрени
от ДКЕВР мощности за изграждане на обекти
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници по реда на ЗЕВИ.
(8) Заявления, за които не са изпълнени
условията по ал. 7, се считат за недопустими.
(9) Операторът на съответната електрическа мрежа изготвя и изпраща на заявителя
становище за допустимостта на заявлението.
Становището се публикува и на интернет страницата на съответния мрежови оператор, като
при това се вземат всички необходими мерки
съгласно Закона за защита на личните данни.
(10) Операторът на съответната електрическа мрежа не разглежда подадени заявления
след изчерпване на одобрените електрически
мощности за съответния район и ниво на напрежение. Неразгледаните заявления се връщат
на заявителя, което се смята за мотивиран
отказ за присъединяване.
(11) Гаранцията за участие в процедурата
се освобождава от мрежовия оператор в срок
до 7 дни от издаване на становището за недопустимост на заявлението или от връщане
на заявлението по ал. 10 и се възстановява на
заявителите.
(12) При издаване на становище, с което
заявлението е определено като допустимо,
операторът на съответната електрическа мрежа
извършва проучване и издава становище за
условията и начина за присъединяване в срок
до 30 дни за оператора на разпределителната
мрежа и 60 дни за оператора на преносната
мрежа от датата на издаване на становището
за допустимост.
(13) При необходимост от съгласу ване
условията за присъединяване от оператора
на разпределителната мрежа с оператора на
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преносната мрежа срокът за издаване на становище се удължава със срока за съгласуване
с преносното предприятие.
(14) Гаранцията за участие в случаите по
ал. 12 остава в полза на оператора на съответната електрическа мрежа като част от аванса
по чл. 29, ал. 1 ЗЕВИ.
(15) В случай че заявената мощност в поредното искане е с по-голяма мощност от останалия
капацитет за района, при съответното ниво на
напрежение, операторът предлага останалия
капацитет на производителя. В срок от 7 дни
производителят уведомява писмено оператора
дали приема, или отказва предложения му свободен капацитет. В случай че производителят
приеме предложения му свободен капацитет,
се счита, че той декларира своето желание
за намаляване на заявената/инсталираната
мощност на обекта.
(16) В случай че искането за изготвяне на
предварителен договор за присъединяване не
бъде подадено пред съответния оператор на
електрическа мрежа в срок до 6 месеца от
получаване на становището по ал. 12, то се
смята за невалидно.
(17) Операторът на съответната електрическа
мрежа има право да задържи гаранцията за
участие, когато заявителят:
1. оттегли заявлението си преди изтичането на срока за произнасяне от оператора с
мотивирано становище за допустимостта на
заявлението или след издаване на становището
за условията и начина за присъединяване;
2. не подаде искане за изготвяне на предварителен договор в срока по ал. 16;
3. откаже да сключи предварителен договор
по причина, за която производителят отговаря.
Чл. 81. (1) Присъединяването на обекти
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници не се обвързва с одобряваните ежегодно електрически мощности
по реда на чл. 22 ЗЕВИ и за тях не е в сила
реда за присъединяване по чл. 23 ЗЕВИ, когато:
1. са обекти по реда на чл. 24, т. 2, 3 и 4
ЗЕВИ;
2. са обекти по реда на чл. 25 ЗЕВИ, за
които заявителите са декларирали, че няма да
ползват преференциите по чл. 31 и 32 ЗЕВИ.
(2) В случаите по чл. 24 ЗЕВИ, когато
заявителите предвиждат да използват произвежданата електрическа енергия за собствено
потребление, те посочват това в искането си
за проучване на условията за присъединяване.
Чл. 82. (1) Лицето, получило становище за
присъединяване, подава до мрежовия оператор
искане за изготвяне на предварителен договор
за присъединяване на обекта при посочените
в становището условия и начин на присъединяване в срока на валидност на издаденото
становище.
(2) Мрежовият оператор изготвя и предлага
проект на предварителен договор за присъединяване на обекта в срок до 30 дни от датата
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на постъпване на искането за сключване на
предварителен договор.
(3) При подписване на предварителния договор мрежовият оператор издава фактура за
дължимо авансово плащане в съответствие с
чл. 29, ал. 1 ЗЕВИ.
(4) След подписване на предварителния
договор за присъединяване в срок до 7 работни дни заявителят е длъжен да внесе по сметка
на съответния мрежови оператор определеното
му авансово плащане.
(5) При неизпълнение на задълженията по
ал. 4 предварителният договор и процедурата
по присъединяване се прекратяват.
(6) Предварителният договор за присъединяване е със срок не по-дълъг от една година,
като преди изтичането на този срок производителят подава писмено искане за сключване
на договор за присъединяване. При неподаване
на искане в този срок процедурата по присъединяване се прекратява.
Чл. 83. (1) Сключването на договор за присъединяване се извършва по реда на чл. 59.
(2) Срокът на валидност на договора е не
по-дълъг от срока за въвеждане в експлоатация
на обекта на производителя и съоръженията
за присъединяването му, но не повече от три
години, когато въвеждането в експлоатация е
предвидено да се извърши на един етап. При
поетапно въвеждане в експлоатация срокът
за въвеждане в експлоатация на първия етап
е не повече от три години от сключването на
договора.
(3) Сроковете за останалите етапи за изграждане на обекта се уреждат в договора за
присъединяване
Чл. 84. (1) Производителят на електрическа
енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност над 30 kW е длъжен да осигурява предаването на данни в реално време
към оператора на съответната електрическа
мрежа за доставената в точката на присъединяване електрическа мощност в договора за
присъединяване:
1. производителят изгражда за своя сметка
необходимите съоръжения и комуникационни
устройства за предаване на данни и осигурява
на съответния мрежови оператор необходимите
данни в реално време съгласно изискванията
на въведената от съответния мрежови оператор SCADA система по определен протокол и
формат на данните;
2. необходимите съоръжения и комуникационни устройства за предаване на данни в реално
време могат да бъдат осигурени и инсталирани
от съответния мрежови оператор за сметка на
производителя и са собственост на последния;
в случай че са инсталирани от производителя,
мрежовият оператор няма право да откаже
присъединяването на съоръжения, когато те
отговарят на изискванията на въведената от

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

съответния мрежови оператор SCADA система,
по определен протокол и формат на данните.
(2) При присъединяване на обекта се изграждат съоръжения за телеуправление и
телесигнализация.
(3) Съоръженията за телеуправление, телесигнализация и предаване на данни в реално
време могат да бъдат обединени в обща система.
Чл. 85. (1) Въвеждането в експлоатация на
обекти за производство на електрическа енергия
от възобновяеми източници се извършва по
реда на наредбата по чл. 177, ал. 2 ЗУТ.
(2) Провеждането на 72-часови проби се
извършва по предварително одобрен график
от съответния мрежови оператор, след което обектът се изключва от ЕЕС. Обектът се
поставя под напрежение при провеждане на
приемателната комисия по реда на ЗУТ, като
след провеждане на комисията обектът отново
се изключва.
(3) Производителят е длъжен да сключи:
1. договор за достъп до електрическата мрежа
със съответния мрежови оператор, регламентиращ ползването на мрежата при общи условия
на мрежовия оператор, одобрени от ДКЕВР;
2. договор за изкупуване на произвежданата
електрическа енергия по реда на ЗЕ или на
Правилата за търговия с електрическа енергия
(ДВ, бр. 66 от 2013 г.).
(4) След сключване на договор за достъп,
представяне на влязло в сила разрешение за
ползване и решение на ДКЕВР за лицензионна
дейност, когато такава се изисква, представяне
на копие от сключен договор за изкупуване
на произвежданата електрическа енергия съответният мрежови оператор в 7-дневен срок
включва обекта в паралел със съответната
електрическа мрежа.
Чл. 86. (1) Договорът за присъединяване
към електрическата мрежа се прекратява
след представяне на документ за въвеждане
в експлоатация на съоръженията за присъединяване и на обекта, издаден при условията
и по реда на ЗУТ, освен ако в договора не е
предвидено друго.
(2) Техническите параметри на обекта,
електрическите уредби и съоръжения на производителя, предоставената и присъединената
мощност, нивото на напрежение и броят на
фазите на границата на собственост; видът,
техническите параметри, броят и мястото
на монтиране на СТИ, на управляващите и
комуникационни устройства към тях, както
и тарифите за измерване на електрическата
енергия, границите на собственост на електрическите съоръжения, техническите средства,
режимът и начинът за управление на товарите
на производителя, техническите средства за
телемеханика в уредбите на производителя
и др. запазват действието си и в договора за
достъп и ползване на съответната мрежа.
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Раздел IІ
Присъединяване на обекти за производство
на електрическа енергия от възобновяеми източници по реда на чл. 24, т. 1 ЗЕВИ. Искане
за проучване за присъединяване и условия за
присъединяване
Чл. 87. (1) Лицето, което предвижда да изгражда обект за производство на електрическа
енергия, отговарящ на условията на чл. 24, т. 1
ЗЕВИ, подава писмено искане за проучване на
условията и начина на присъединяване на обекти
за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници (ОПЕЕВИ) към оператора на съответната разпределителна мрежа.
(2) Лицето следва да:
1. е титуляр на право на собственост върху
имот, в който се предвижда да бъдат изградени
ОПЕЕВИ върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти
към тях в урбанизирани територии;
2. е заплатило цена за проучване на условията и реда на присъединяване по ценоразписа
на услугите на съответния мрежови оператор.
Чл. 88. (1) Искането за проучване на условията и начина на присъединяване съдържа:
1. наименованието и местонахождението
(адреса) на имота/сградата, върху която се
предвижда да се изгражда обектът;
2. срока/етапите за изграждане на обекта;
3. инсталираната генерираща мощност на
обектът;
4. вида на първичния енергоносител;
5. точен адрес за кореспонденция, телефон,
факс, адрес на електронна поща;
6. правно индивидуализиращи белези на
лицето.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. документ, удостоверяващ правото на
собственост/друго вещно право върху имота/
сградата, върху които ще се изгражда ОПЕЕВИ;
2. договор за наем и нотариално заверено
съгласие на собственика на имота/сградата,
когато искането се подава от наемател;
3. удостоверение или скица, удостоверяващи,
че имотът се намира в урбанизирана територия;
4. описание на техническите данни на основните съоръжения и на ОПЕЕВИ съгласно
изисквания раздел VІ.
(3) Операт ор ът на ра зп редел и т ел ната
мрежа може да поиска допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект, свързана с правилата по
чл. 83, т. 5 ЗЕ.
(4) Лицето, поискало проучването, представя информацията по ал. 3 в 14-дневен срок от
получаване на искането.
(5) Когато представените информация и
документи са непълни или не отговарят на
изискванията на наредбата, операторът на
разпределителната мрежа в 14-дневен срок от
постъпване на искането писмено уведомява
лицето, подало искането.
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(6) Лицето, подало искането за проучване,
отстранява непълнотите и несъответствията в
документите или представя допълнително необходимите документи и информация в 30-дневен
срок от датата на уведомлението по ал. 5.
(7) Процедурата по присъединяване на обекта
се прекратява, когато лицето, подало искането,
не отстрани непълнотите и несъответствията
в документите или не представи допълнително необходимите документи и информация в
срока по ал. 6.
Чл. 89. (1) Когато при проучването се
установи, че присъединяваният обект и/или
съоръжени ята за присъедин яване засягат
съществуващи електрически съоръжения,
изместването им се извършва от и за сметка
на производителя след одобряване по реда на
ЗУТ на съгласуваните проекти с мрежовите
оператори, ако засегнатите съоръжения:
1. принадлежат към преносната или съответната разпределителна електрическа мрежа, или
2. са електрически съоръжения за присъединяване на обекти на производител или клиент
на електрическа енергия, собственост на трето
лице, и са изградени по реда на ЗУТ.
(2) Изискванията на оператора на разпределителната мрежа във връзка с обстоятелствата
по ал. 1 се указват в становището за условията
за присъединяване на обекта.
Чл. 90. (1) Операторът на разпределителната мрежа може мотивирано да откаже да
присъедини обекта към съответната мрежа
в заявения срок за въвеждане на централата
в експлоатация и да предложи нов срок за
договаряне.
(2) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага за
обектите по чл. 27, ал. 5 ЗЕВИ.
(3) Лицето, подало искането за проучване на
условията за присъединяване, може да обжалва
отказа по ал. 1 пред ДКЕВР при условията и
по реда на чл. 22 ЗЕ.
Чл. 91. (1) Операторът на разпределителната
мрежа извършва проучване, определя условията, изготвя и предоставя писмено становище
за присъединяване на лицето, подало искане
за присъединяване, в срок до 30 дни от датата
на постъпване на искането.
(2) В случаите по чл. 27, ал. 5 ЗЕВИ операторът извършва проучване, изготвя и предоставя писмено становище за условията за
присъединяване в срок до 15 дни.
(3) Лицето, получило становището по ал. 1
и 2, може да обжалва предложените условия
за присъединяване пред ДКЕВР при условията
и по реда на чл. 22 ЗЕ.
(4) Операторът на разпределителната мрежа
създава досие, в което се съхраняват всички
документи по присъединяването на обекта.
(5) Срокът на валидност на издаденото становище е 6 месеца. При неподаване на искане за
договор в срока на валидност на становището
процедурата по присъединяване се прекратява.
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Раздел IIІ
Ред за сключване на договор за присъединяване
Чл. 92. (1) Лицето, получило становище за
присъединяване по реда на чл. 91, ал. 1, подава
до оператора на разпределителната мрежа искане за изготвяне на договор за присъединяване
на обекта, към което прилага:
1. становище на електроинженер с чертежи,
схеми, изчисления и указания за изпълнението
им съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 ЗУТ;
2. разрешение за строеж на обекта.
(2) Операторът на разпределителната мрежа в срок до 30 дни от датата на постъпване
на искането изготвя и предлага на лицето,
подало искане по ал. 1, проект на договор за
присъединяване на обекта при техническите
изисквания, съдържащи се в издаденото становище и в разрешението за строеж.
(3) Процедурата по чл. 88, ал. 3, 4, 5 и 6 се
прилага и относно искането за сключване на
договор за присъединяване.
Чл. 93. Договорът за присъединяване към
електрическата мрежа се прекратява:
1. след установяване годността на обекта и
съответствието му с техническите изисквания,
посочени в договора за присъединяване, с подписване на тристранен констативен протокол
между производителя, оператора на разпределителната мрежа и лицето по чл. 20а ЗЕВИ;
2. при неизпълнение на задължения на
производителя по договора за присъединяване
или при неспазване на срока за изграждане на
централата;
3. при условия, предвидени в самия договор
за присъединяване.
Раздел IV
Проектиране и изграждане на съоръженията
за присъединяване
Чл. 94. (1) Мястото на присъединяване на
ОПЕЕВИ съвпада с мястото, на което е монтирано средството за търговско измерване на
потребяваната в имота електрическа енергия,
само в случаите, когато инсталираната генерираща мощност не надвишава предоставената
мощност за присъединяване на сградата като
обект на клиент.
(2) При генерираща мощност, по-голяма от
предоставената мощност, мястото на присъединяване може да не е в непосредствена близост
до мястото, където е монтирано средството
за търговско измерване на потребяваната в
имота електрическа енергия на сградата като
обект на клиент, и се определя от технически
подходящата за тази мощност точка от разпределителната мрежа.
(3) При инсталирана мощност, по-голяма от
5 kVA, задължително се изисква изграждането
на симетрична трифазна генерираща система.
(4) При извършване на проучването на мястото на присъединяване от мрежовия оператор
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производителят да бъде уведомен за мотивите
за посоченото място за присъединяване.
Чл. 95. (1) След сключване на договор за
присъединяване операторът на разпределителната мрежа изготвя работните проекти за
изграждане на съоръженията за присъединяване
на обекта към разпределителната мрежа, но
не по-късно от 30 дни от датата на сключване
на договора.
(2) Операторът на разпределителната мрежа
съгласува работните проекти по ал. 1 с лицето,
с което е сключен договорът за присъединяване,
в срока по ал. 1 по отношение на:
1. мястото на присъединяване;
2. разположението и вида на съоръженията
на територията на ОПЕЕВИ и свързаните с
тях сервитутни зони.
(3) Операторът на разпределителната мрежа
изгражда съоръженията за присъединяване в
договорените срокове и етапи, като осигурява
тяхното въвеждане в експлоатация по реда
на ЗУТ, но не по-късно от 30 дни от датата
на заявлението за извършено монтиране на
инсталация за производство на електрическа
енергия по чл. 31 ЗЕВИ.
(4) Лицето, с което се сключва договор за
присъединяване, може да поеме задължение за:
1. изпълнение на определен вид проектни
строителни и монтажни работи по присъединяването, по работния проект по ал. 1;
2. изграждане на съоръженията за присъединяване със съгласието на оператора на
разпределителната мрежа.
(5) В случаите по ал. 4 операторът на разпределителната мрежа съгласува проектните
работи и извършва контрол по изпълнението на
строителните и монтажните работи в съответствие с проектните разработки и техническите
спецификации по ред, установен в договора за
присъединяване.
(6) Изградените съоръжения за присъединяване по ал. 5 се прехвърлят възмездно в
собственост на оператора на разпределителната
мрежа на база на взаимно признати разходи
в срок не по-дълъг от 90 дни от въвеждането
в експлоатация.
(7) Операторът на разпределителната мрежа
съгласува становището на правоспособен електроинженер за ОПЕЕВИ в обем, достатъчен
за доказване изпълнението на условията за
присъединяване.
(8) Производителят изгражда ОПЕЕВИ за
своя сметка при спазване на условията съгласно
сключения договор за присъединяване.
(9) За присъединяването на ОПЕЕВИ към
електрическата мрежа възложителят заплаща
на оператора на разпределителната мрежа
цена за присъединяване съгласно ЗЕВИ по
начин и в срокове, определени в договора за
присъединяване.
(10) В случаите, когато съоръженията за
присъединяване се изграждат по реда на чл. 95,
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ал. 4, цената за присъединяване и направените
взаимно признати разходи за тези съоръжения
се компенсират при условия, определени в
договора за присъединяване.
(11) В процеса на строителството възложителят е длъжен да осигурява достъп на
упълномощени представители на оператора на
разпределителната мрежа до електрическите
уредби на обекта за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.
Раздел V
Присъединяване към разпределителната мрежа
Чл. 96. (1) След изграждане на обекта по
чл. 24, т. 1 и 2 ЗЕВИ за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
производителят подава заявление за извършено
монтиране на инсталацията. Към заявлението
се прилагат:
1. декларация за съответствие на основните
елементи на обекта за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници;
2. декларация от лицето по чл. 20а ЗЕВИ за
извършване монтажа на съоръженията съгласно
техническите изисквания;
3. протокол със стойностите на основните
настроени параметри на задействане и времезакъснение за всяка защита;
4. чертежи/документация при несъществени
промени по време на строителството.
(2) Когато представените документи по ал. 1
са непълни или не отговарят на изискванията
на наредбата, операторът на разпределителната мрежа писмено уведомява лицето, което е
подало заявлението, в 7-дневен срок от датата
на подаването му.
(3) Лицето, подало заявлението, отстранява
непълнотите и несъответствията в документите
или представя допълнително необходимите
документи и информация в 7-дневен срок от
датата на получаване на уведомлението по ал. 2.
(4) Заявлението се счита за невалидно, когато
непълнотите и несъответствията в заявлението
не са отстранени в срока по ал. 3.
(5) Когато заявлението отговаря на изискванията по ал. 1, операторът на разпределителната мрежа в 7-дневен срок насрочва дата
за установяване на годността за ползване на
ОПЕЕВИ и съответствието му с техническите
параметри и изисквания от договора за присъединяване в присъствието на производителя и
лицето по чл. 20а ЗЕВИ. За насрочената дата
операторът на разпределителната мрежа уведомява писмено производителя и лицето по
чл. 20а ЗЕВИ, като тази дата трябва да бъде
до 14 дни от приемане на заявлението.
(6) Производителят заедно с оператора на
разпределителната мрежа и лицето по чл. 20а
ЗЕВИ съставят и подписват констативен протокол по образец на оператора на мрежата.
При наличие на забележки и предписания в
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констативния протокол производителят след
отстраняването им подава ново заявление по
чл. 96, ал. 1.
(7) След подписване на констативния протокол за постигнато съответствие с договорените
параметри включването на обекта в паралел с
мрежата се осъществява след представяне от
производителя на:
1. декларация, че приема да ползва мрежата
при Общи условия за получаване на достъп до
разпределителната мрежа на оператора;
2. копие от сключен договор за изкупуване на
произведената електрическа енергия с крайния
снабдител (за регулирания пазар) или с търговец
на електрическа енергия (за свободния пазар).
(8) Производителят носи отговорност за
щети, причинени на оператора на разпределителната мрежа от неизправност или необезопасяване на собствените му електрически
уредби, мрежи и инсталации или от неправилни
или неправомерни действия на оперативния
му персонал.
Раздел VI
Технически изисквания към обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници при присъединяването им
към разпределителната мрежа
Чл. 97. (1) При изготвянето на условията за
присъединяване операторът на разпределителната мрежа определя техническите изисквания,
които се изпълняват за присъединяване към
електрическата мрежа.
(2) Техническите изисквания по ал. 1 се
отнасят за съоръженията и обекта на производителя, които влияят на качеството на електрическата енергия (съгласно БДС EN 50160)
и трябва да бъдат съвместими с използваните
в електрическата мрежа.
(3) Техническите изисквания се задават по
начин, позволяващ използването им от производителя в процеса на проектиране и изграждане.
(4) Условията за присъединяване включват
технически изисквания:
1. към електрическите уредби на ОПЕЕВИ;
2. към електрическите генератори/инвертори
и помощните им системи;
3. към релейните защити и автоматики;
4. към средствата за търговско измерване
на електрическа енергия;
5. за качеството на произвежданата електрическа енергия съгласно БДС EN 50160.
(5) Техническите изисквания по ал. 4 се
определят съобразно конкретните условия в
мястото на присъединяване към електрическата
мрежа. За ОПЕЕВИ трябва да са изпълнени
следните технически изисквания:
1. използване само на вятърни генератори
с променлива скорост;
2. способност за работа в честотния диапазон
от 47,5 до 51,5 Hz;
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3. спос обнос т за рабо та в д иа па зона
U=(0,8÷1,15)*Un в мястото на присъединяване
към разпределителната мрежа.
(6) За ОПЕЕВИ, произвеждащи електрическа енергия, които се присъединяват към
разпределителната мрежа, не се допуска работа
в „островен режим“.
Чл. 98. (1) Операторът на разпределителната
мрежа определя и задава на производителя
режимите на работа, релейните защити и автоматиките на обекта.
(2) Производителят е длъжен да осигури изпълнението на зададените настройки и режими
и да не ги променя самоволно без изричното
разрешение на оператора на разпределителната
мрежа.
Чл. 99. (1) Техническата информация по
чл. 88 включва следните основни данни:
1. ниво на напрежение;
2. скица на имота;
3. обща инсталирана мощност на обекта и
вид на първичния енергоизточник.
(2) Според вида на генераторите/типа на
инверторите информацията по чл. 88 и чл. 80,
ал. 2 включва и следните данни:
1. за ротационни генератори:
а) тип на генератора;
б) кратност на ударен ток на късо съединение към номинален ток (Iк.с./Iн);
в) кратност на пусковия ток към номинален
ток (Iпуск/Iн);
г) възможности за регулиране по активна
и реактивна мощност;
д) диапазон на поддържане на cos ϕ;
е) допълнително за вятърни генератори:
– коефициент на фликер;
– ъгъл на фликер ефекта;
2. за инвертори:
а) вид и режим на работа на инвертора;
б) нелинейни изкривявания (THDi).
Чл. 100. (1) В процеса на редовна експлоатация при предвиждане или възникване на
промяна в техническите данни на обекта
производителят представя на оператора на
разпределителната мрежа актуализирана информация в срок не по-късно от:
1. един месец преди осъществяването на
проект за промяна;
2. три дни след възникването на промяна
вследствие на авария или ремонт.
(2) В случай че техническите характеристики на обекта за производство на електрическа
енергия от възобновяеми източници значително
се отклоняват от тези, записани в договора за
присъединяване, операторът на разпределителната мрежа има право временно да преустанови достъпа на обекта до разпределителната
мрежа до привеждането му в съответствие с
изискванията на договора за присъединяване.
Чл. 101. За всички неуредени в тази глава
случаи се прилагат разпоредбите на глава
четвърта.
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Ч АС Т Ч Е Т В ЪР ТА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОПЕРАТОРИ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ
КЪМ ПРЕНОСНАТА МРЕЖА
Г л а в а

ш е с т а

РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Раздел I
Искане за проучване за присъединяване
Чл. 102. (1) Присъединявани обекти на
операторите на разпределителните мрежи по
чл. 116а ЗЕ по смисъла на тази наредба са:
1. разпределителна уредба високо на средно
напрежение, която не е елемент от преносната
електрическа мрежа по смисъла на § 1, т. 20
от допълнителните разпоредби на ЗЕ, присъединена към елемент от преносната мрежа чрез
присъединителен/ни електропровод/и високо
напрежение;
2. разпределителна уредба средно напрежение, собственост на оператора на разпределителната мрежа, присъединена към електрическа уредба средно напрежение, собственост
на оператора на преносната мрежа, чрез
присъединителен/ни електропровод/и средно
напрежение, собственост на оператора на разпределителната мрежа;
3. присъединителен електропровод високо
или средно напрежение, собственост на оператора на разпределителната мрежа, присъединен
към преносната мрежа.
(2) За проучване на условията и начина за
присъединяване на обект на оператора на разпределителната мрежа към преносната мрежа
операторът на разпределителната мрежа подава
писмено искане до оператора на преносната
мрежа при:
1. изграждане на нов обект;
2. увеличаване на присъединената мощност
на съществуващ обект.
(3) Проучването се заплаща по ценоразпис
на услугите на оператора на преносната мрежа.
(4) Когато към обекта се присъединяват
и електропроизводствени мощности, които
ще работят в паралел с електроенергийната
система, освен искането по ал. 1 се подават и
документи по реда на част трета.
Чл. 103. (1) В искането за проучване се
посочват:
1. местонахождението (адресът) и предназначението на обекта;
2. нивото на напрежение в мястото на присъединяване;
3. предоставената мощност;
4. присъединената мощност;
5. техническите параметри и схемите на
присъединявания обект;
6. броят на независимите източници на
електроенергия към присъединявания обект;
7. сроковете и етапите за въвеждане на
обекта в експлоатация.
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(2) Операторът на разпределителната мрежа
може да посочи и други характеристики на
присъединявания обект, които счита, че са
от значение за извършване на проучването на
условията за присъединяване.
(3) За извършване на проучването операторът
на преносната мрежа може да поиска допълнителна информация за характеристиките на
присъединявания обект, свързана с правилата
за управление на ЕЕС по чл. 83 ЗЕ.
(4) Предоставената мощност се посочва
за целия обект, включително и на поетапно
въвеждане в експлоатация на отделни части
на присъединявания обект.
Раздел II
Условия за присъединяване
Чл. 104. (1) Операторът на преносната мрежа извършва проучване и определя условия за
присъединяване в случаите по чл. 102, ал. 1,
когато присъединяването към съществуваща
електрическа подстанция високо напрежение на
средно напрежение, собственост на оператора
на преносната мрежа, налага увеличаване на
присъединената мощност на същата и подмяна
на съоръжения за присъединяване.
(2) С изключение на случаите по ал. 1
взаимоотношенията между оператора на преносната мрежа и оператора на съответната
разпределителна мрежа се уреждат със съгласувателно становище от страна на оператора
на преносната мрежа.
(3) Операторът на преносната мрежа създава
досие за всеки присъединяван обект по ал. 1,
в което се съхраняват всички документи по
присъединяването.
Чл. 105. Условията за присъединяване се
определят съобразно:
1. изискванията на ЗЕ, наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 ЗЕ;
2. предоставената информация в искането
по чл. 102, включително за географското (териториалното) разположение на обекта;
3. резултатите от извършеното проучване
за техническите възможности и начина на
присъединяване към преносната мрежа.
Чл. 106. (1) Условията за присъединяване
съдържат информация за съоръженията за
присъединяване и технически изисквания на
оператора на преносната мрежа към електрическите уредби и съоръжения на обекта на
оператор на разпределителната мрежа относно:
1. предоставената мощност;
2. номиналното напрежение на електрическата мрежа, към която ще бъде присъединен
обектът;
3. начина и местата на присъединяване към
съществуващата преносна мрежа;
4. разширението и/или повишаването на
преносните възможности и трансформаторните
мощности на съществуващата електрическа
мрежа;
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5. сервитутните зони на съоръженията – размери и видове сервитутни права;
6. групите на свързване и начина на заземяване на звездните центрове на силовите
трансформатори;
7. метрологичните и техническите характеристики на токовите и напреженовите трансформатори за търговско измерване;
8. комутационните апарати на страна високо
напрежение;
9. релейните защити и устройства за автоматика на страна високо напрежение и
препоръките за техните настройки;
10. мерките за защита от пренапрежения;
11. съоръженията за телемеханика;
12. средствата за връзка с преносния оператор;
13. вида, броя и мястото на монтиране на
средствата за търговско измерване.
(2) В услови ята за присъедин яване се
включват и изисквания към съоръженията за
присъединяване на обектите.
(3) В условията за присъединяване се определят и:
1. задълженията на страните по изграждане
на присъединяването;
2. крайният срок за изграждане на присъединяването;
3. задълженията на страните по предоставяне
на вещни права на територията на имота и/
или осигуряване на сервитутни права в имоти
на трети лица.
(4) Операторът на преносната мрежа предлага ниво на напрежението, към което да се
присъедини обектът в зависимост от:
1. големината на присъединяваната мощност;
2. предназначението на обекта;
3. преносната възможност на съществуващата преносна мрежа.
(5) В условията за присъединяване операторът на преносната мрежа определя предварителна стойност на цената за присъединяване
на база действителните разходи при оптимална
схема на присъединяване съгласно наредбата
по чл. 36, ал. 3 ЗЕ.
Чл. 107. (1) Когато при проучването се
установи, че присъединяваният обект и/или
съоръжени ята за присъедин яване засягат
съществуващи електрически съоръжения, изместването им се извършва от и за сметка на
оператора на разпределителната мрежа след
одобряване по реда на ЗУТ на съгласуваните с
оператора на преносната мрежа проекти, ако
засегнатите съоръжения:
1. принадлежат към преносната електрическа мрежа, или
2. са електрически съоръжения за присъединяване на обекти на производител или
клиент на електрическа енергия, собственост
на трето лице, и са изградени по реда на ЗУТ.
(2) Операторът на преносната мрежа посочва изискванията по ал. 1 в становището
за условията за присъединяване.
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(3) Операторът на преносната мрежа може
да ползва безвъзмездно части от присъединявания обект за монтиране, поддържане
и експлоатация на средства за измерване и
спомагателни мрежи за комуникация и управление, свързани с преноса и измерването на
електрическа енергия.
Чл. 108. (1) Операторът на преносната мрежа
може мотивирано да откаже да присъедини
изцяло или частично обект към преносната
мрежа при заявените условия при техническа невъзможност присъединяването да се
осъществи в заявения срок за въвеждане на
обекта в експлоатация.
(2) В случаите по ал. 1 операторът на
преносната мрежа посочва срок, в който ще
отстрани причините и осигури условия за
присъединяване на обекта съобразно плановете за развитие на мрежата и договорите с
други оператори на разпределителни мрежи
и клиенти.
(3) Операторът на разпределителната мрежа може да обжалва отказа пред ДКЕВР при
условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.
Раздел III
Ред за сключване на предварителен договор
и договор за присъединяване
Чл. 109. (1) Операторът на преносната мрежа
изготвя и предлага на оператора на разпределителната мрежа проект на предварителен
договор за условията за присъединяване в срок
от 30 дни считано от датата на постъпване на
искането за проучване.
(2) При сложни схеми на присъединяване
срокът по ал. 1 може да се удължи по взаимно
споразумение между страните.
(3) В случаите на присъединяване на електропроводи СрН елементи на разпределителната
мрежа към съществуваща разпределителна
уредба СрН, собственост на оператора на преносната мрежа, сключването на предварителен
договор не се изисква, а се издава становище.
Чл. 110. При непостигане на споразумение
по предложения проект на предварителен договор операторът на разпределителната мрежа
може да обжалва предложените условия за
присъединяване при условията и по реда на
чл. 22 ЗЕ.
Чл. 111. (1) Операторът на разпределителната мрежа подава до оператора на преносната
мрежа писмено искане за сключване на договор
за присъединяване и прилага:
1. нотариално заверено пълномощно на
лицето, упълномощено да го представлява;
2. разрешение за строеж на присъединявания обект;
3. одобрен инвестиционен проект – част
архитектурна и част електрически уредби и
инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване
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и подхода към тях, съобразени със становището
за условията за присъединяване;
4. информация за броя, местонахождението,
схемите на свързване и техническите параметри
на обекти на производители на електрическа
енергия, присъединени към обекта.
(2) В искането по ал. 1 операторът на разпределителната мрежа може да предложи промени на условия, посочени в предварителния
договор за присъединяване.
(3) Когато операторът на разпределителната
мрежа не е собственик на имота, в който е разположен обектът за присъединяване, представя
нотариално заверено съгласие на собственика
на имота с определените в предварителния
договор условия, начин на присъединяване и
сервитутни зони на съоръженията.
Чл. 112. (1) Операторът на преносната мрежа съгласува представените части от проекта
по чл. 111, ал. 1, т. 3, подготвя договор за
присъединяване и изпраща писмена покана
за сключването му в едномесечен срок от
подаване на искането и документите.
(2) Когато не е започнала процедура по
сключването на договор за присъединяване в
срок две години от сключването на предварителния договор за условията за присъединяване, се подава ново искане за проучване за
присъединяване на обекта.
Раздел IV
Договор за присъединяване на обект на оператор на разпределителната мрежа
Чл. 113. (1) С договора за присъединяване
се определят:
1. правата и задълженията на оператора на
преносната мрежа и съответния оператор на
разпределителната мрежа;
2. необходимите условия за присъединяване
на обекта към преносната мрежа.
(2) Договорът за присъединяване се съобразява с интересите на страните и реалните
технически възможности на преносната мрежа
в района на обекта към датата на сключването му.
Чл. 114. (1) Договорът за присъединяване
може да предвижда етапност при изграждане на
съоръженията за присъединяване по отношение
на предоставената и присъединената мощност.
(2) В договора по ал. 1 се определя цена за
всеки етап, съответстваща на непосредствените
разходи за осигуряване на предоставената и
присъединена мощност.
(3) Всички демонтажни работи на съоръжения в отделните етапи се изпълняват от
собственика на съоръженията и са за сметка
на страната, която е заявила етапите на изграждане.
Чл. 115. (1) В договора за присъединяване
се включват клаузи за:
1. вида и техническите параметри на електрическите уредби и съоръжения съгласно
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предварителния договор за условията за присъединяване и съгласуваните проекти;
2. предоставената мощност, която операторът на преносната мрежа да осигурява в
мястото на присъединяване, диференцирана по
категории осигуреност на електроснабдяването;
3. присъединената мощност, за която са
оразмерени съоръженията за присъединяване,
диференцирана по категории осигуреност на
електроснабдяването;
4. нивото на напрежение в мястото на
присъединяване;
5. вида, техническите параметри, броя и мястото на монтиране на средствата за търговско
измерване, на управляващите и комуникационни устройства към тях, както и тарифите за
измерване на електрическата енергия;
6. границите на собственост на електрическите съоръжения;
7. техническите средства, режима и начина
за управление на товарите;
8. техническите средства за телемеханика в
уредбите на оператора на разпределителните
мрежи;
9. техническите параметри на обекти на
производители на електрическа енергия, присъединени към обекта;
10. сроковете и етапите за изграждане и
въвеждане в експлоатация с разрешение за
ползване на съоръженията за присъединяване;
11. сроковете и етапите за изграждане и
въвеждане в експлоатация с разрешение за
ползване на присъединяваните обекти;
12. условията за промяна на договорените
мощности през времетраенето на договора;
13. финансовите взаимоотношения между
страните;
14. цената за присъединяване на обекта към
преносната мрежа;
15. задълженията за двете страни да пазят
съоръженията на другата страна и да осигуряват достъп до тях;
16. условията и реда за изменяне и допълване на договора;
17. неустойките;
18. възможностите и последиците при заместване на страна по договора с трето лице.
(2) Неразделна част от договора за присъединяване са работните проекти на електрическите уредби и съоръжения по ал. 1, т. 1.
Чл. 116. Договорът за присъединяване към
електрическата мрежа се прекратява след
представяне на документ за въвеждане в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ,
освен ако в договора не е предвидено друго.
Раздел V
Проектиране и изграждане на съоръженията
за присъединяване
Чл. 117. (1) След сключване на договор за
присъединяване операторът на преносната
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мрежа изготвя и съгласува работните проекти
за изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта за своя сметка.
(2) Операторът на преносната мрежа съгласува работните проекти по ал. 1 с оператора на
разпределителната мрежа, с който е сключен
договорът за присъединяване, по отношение на:
1. мястото на присъединяване;
2. разположението и вида на съоръженията
на територията на обекта и свързаните с тях
сервитутни зони;
3. границата на собственост на електрическите съоръжения;
4. етапите и сроковете за изграждане.
(3) Операторът на преносната мрежа започва
изграждането на съоръженията за присъединяване след учредяване на сервитутни права
от собственика на имота.
(4) Операторът на преносната мрежа изгражда съоръженията за присъединяване за
своя сметка в договорените срокове и етапи и
осигурява тяхното въвеждане в експлоатация
по реда на ЗУТ.
(5) Операторът на разпределителната мрежа,
с който се сключва договор за присъединяване,
може да поеме задължение за изпълнение на
определен вид строителни и монтажни работи
по присъединяването със съгласието на оператора на преносната мрежа. Операторът на
преносната мрежа отразява поетото задължение в работните проекти и договора.
(6) При обекти със специфични характеристики или срокове за въвеждане в експлоатация
съоръженията за присъединяване може да се
изграждат от оператора на разпределителната
мрежа, с който е сключен договорът за присъединяване, със съгласието на оператора на
преносната мрежа.
(7) В случаите по ал. 6 операторът на преносната мрежа извършва контрол по изпълнението на строителните и монтажните работи
в съответствие с проектите и техническите
спецификации по ред, установен в договора
за присъединяване.
(8) Изградените съоръжения за присъединяване по ал. 5 и 6 се прехвърлят възмездно в
собственост на оператора на преносната мрежа
на база взаимно признати разходи.
(9) Съоръженията за присъединяване могат
да се изграждат на етапи, за отделни части на
обекта при условията и по реда на ЗУТ.
(10) Операторът на преносната мрежа е длъжен да предостави допълнителна информация
за осигуряване на техническа съвместимост на
присъединявания обект с преносната мрежа
съгласно правилата по чл. 83, ал. 1 ЗЕ, както
и за:
1. токове на къси и земни съединения в
мястото на присъединяване;
2. изисквания към релейните защити и
автоматики;
3. начин на заземяване.
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Чл. 118. (1) За присъединяването на обект
на оператора на разпределителната мрежа към
оператора на преносната мрежа операторът
на разпределителната мрежа заплаща цена за
присъединяване съгласно наредбата по чл. 36,
ал. 3 ЗЕ по начин и в срокове, определени в
договора за присъединяване.
(2) В случаите, когато съоръженията за
присъединяване се изграж дат по реда на
чл. 95, ал. 5 и 6, цената за присъединяване
и направените взаимно признати разходи за
тези съоръжения се компенсират при условия,
определени в договора за присъединяване.
Раздел VI
Въвеждане в експлоатация на съоръжения за
присъединяване на операторите на разпределителни мрежи към преносната мрежа
Чл. 119. (1) Електрическите съоръжения за
присъединяване на обект на оператора на разпределителната мрежа към преносната мрежа
се поставят под напрежение до границата на
собственост само от оператора на преносната
мрежа или от упълномощени от него лица
в 7-дневен срок след сключване на всички
договори между операторите, съгласно ПТЕЕ
и при наличие на документи за въвеждане в
експлоатация на съоръженията за присъединяване, издадени при условията и по реда на ЗУТ.
(2) В случаите на провеждане на 72-часови
проби на машини и съоръжения в обекта електрическите съоръжения за присъединяване се
поставят под напрежение след писмено искане
от оператора на разпределителна мрежа.
Чл. 120. Когато съоръженията за присъединяване са изградени по реда на чл. 95, ал. 5
и 6, те се поставят под напрежение след прехвърляне на собствеността върху съоръженията,
правото на собственост или правото на строеж
върху съответната част от имота и учредяване
на сервитутни права, в съответствие с договора
за присъединяване.
Чл. 121. Преди поставянето под напрежение на електрическите уредби за високо
напрежение, собственост на оператора на
разпределителната мрежа, същият представя
на оператора на преносната мрежа:
1. еднолинейните схеми на електрическите
уредби високо напрежение;
2. паспортните данни на производителя за
първичните съоръжения за присъединяване;
3. описание и данни за автоматичните регулации (по напрежение, по реактивна мощност
и др.);
4. описание и настройки на използваните
автоматични устройства за съоръжения високо
напрежение;
5. блоковата схема на организацията на релейната защита на страна високо напрежение;
6. данни за настройките на релейните защити в първични величини;
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7. данни и схеми за средствата, чрез които
обектът се включва в автоматизираната система за диспечерско управление;
8. протоколите за изпитване на заземителни
и мълниезащитни инсталации.
Чл. 122. (1) Операторът на разпределителната мрежа поставя под напрежение съоръженията си след границата на собственост
при спазване на техническите изисквания за
сигурност, качество на електрическата енергия
и безопасност.
(2) Операторът на разпределителната мрежа носи отговорност за вреди, причинени на
оператора на преносната мрежа от неизправност или необезопасяване на собствените
си електрически уредби и съоръжения при
поставянето им под напрежение по реда на
ал. 1.
Чл. 123. (1) Операторът на преносната мрежа
може да използва собствените си съоръжения,
чрез които е присъединил обект на оператора
на разпределителната мрежа, за присъединяване на обекти на други клиенти, когато не се
нарушават договорените мощности.
(2) Операторът на преносната мрежа може
да разширява електрическата мрежа в района
на обекта, като изгражда за своя сметка нови
части от мрежата от уредби – собственост на
оператора на разпределителната мрежа, при
условия, определени в договорите за присъединяване.
Раздел VII
Граница на собственост на електрическите
съоръжения
Чл. 124. Границата на собственост между
електрическите съоръжения на оператора на
преносната мрежа и съответно оператора на
разпределителната мрежа се определя от:
1. начина на присъединяване;
2. вида на съоръженията за присъединяване.
Чл. 125. (1) При присъединяване на електрическа уредба на оператора на разпределителната мрежа чрез електропровод, собственост
на оператора на преносната мрежа, границата
на собственост е:
1. мястото на присъединяване на кабелните накрайници към уредбата на оператора
на разпределителната мрежа – при кабелен
електропровод;
2. клемите за присъединяване на проводниците на електропровода към проходните
изолатори за преминаване през външните стени
на уредбата на оператора на разпределителната мрежа – при въздушен електропровод и
закрита уредба на оператора на разпределителната мрежа;
3. клемите за присъединяване на проводниците към съоръженията на уредбата на
оператора на разпределителната мрежа – при
въздушен електропровод и открита уредба на
оператора на разпределителната мрежа;
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4. клемите за присъединяване на електропровод на оператора на разпределителната
мрежа към електропровод, собственост на
оператора на преносната мрежа.
(2) Алинея 1 се прилага и когато електрическа уредба на оператора на разпределителната
мрежа се присъединява към електрическа
уредба на оператора на преносната мрежа чрез
електропровод, собственост на оператора на
разпределителната мрежа.
Чл. 126. (1) В случаите по чл. 125, ал. 1 системата за търговско измерване на електрическа
енергия и мощност, управляващи тарифите
и спомагателните устройства за търговско
измерване, се доставят и поддържат от и за
сметка на оператора на преносната мрежа и
са негова собственост.
(2) В случаите по чл. 125, ал. 1 устройствата
за защита от пренапрежения са собственост на
оператора на разпределителната мрежа и се
доставят, монтират и поддържат от него и за
негова сметка, когато са разположени преди
границата на собственост откъм страната на
електропровода.
(3) В случаите по чл. 125, ал. 2, когато
уредбата на оператора на преносната мрежа е
за средно напрежение, средствата за търговско
измерване на електрическа енергия и мощност
се монтират на трансформаторните въводи в
същата уредба.
Чл. 127. (1) Съоръженията на оператора
на разпределителната мрежа, по които преминава електрическа енергия преди нейното
измерване, както и устройствата по чл. 126,
ал. 1 и електрическите вериги между тях се
защитават срещу неправомерен достъп.
(2) Средствата за търговско измерване и устройствата, управляващи тарифите по чл. 126,
ал. 1, се разполагат така, че операторът на
разпределителната мрежа да има достъп за
контрол на измерените величини.
Г л а в а

с е д м а

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОЩНОСТИ
Раздел I
Определяне на електрическите мощности
Чл. 128. (1) Предоставената мощност се заявява от оператора на разпределителната мрежа в искането по чл. 102 на база максимален
товар в продължение на повече от един час.
(2) Предоставената мощност и нивото на
напрежение в мястото на присъединяване определят техническите параметри, по които се
извършва изборът на средствата за търговско
измерване.
(3) Нивото на номинално напрежение на
предоставената мощност се договаря по предложение на оператора на разпределителната
мрежа.
Чл. 129. (1) Присъединената мощност определя минималните технически параметри, по
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които се проектират и изграждат съоръженията
за присъединяване.
(2) Присъединената мощност се определя от
оператора на преносната мрежа в границите
от 110 до 130 % от предоставената мощност,
осигурявайки резерв за увеличаване на предоставената мощност в бъдещ период.
(3) Нивото на напрежение и факторът на
мощността на присъединената мощност не
могат да се различават от тези на предоставената мощност.
(4) За обекти на оператора на разпределителната мрежа със заявена предоставена
мощност по чл. 128, по-голяма от 40 МW,
присъединената мощност се определя от оператора на разпределителната мрежа съгласувано
с оператора на преносната мрежа.
(5) В случаите по ал. 4 не се прилагат
ограниченията по ал. 3.
Раздел II
Контрол на електрическите мощности
Чл. 130. (1) Електрическите мощности се
контролират чрез регистриране на стойностите им от средствата за търговско измерване.
(2) За максима лна пренесена ак тивна
мощност за даден месец се счита онази максимална средна стойност за петнадесетминутен
интервал, измерена в рамките на един месец.
Раздел III
Промяна на договорените електрически мощности
Чл. 131. (1) Предоставената и присъединена
мощност може да се увеличи или намали до
изтичане срока на договора.
(2) В случаите по ал. 1, когато се увеличават
предоставената и присъединената мощност,
операторът на разпределителната мрежа подава ново искане до оператора на преносната
мрежа по реда на глава шеста.
(3) Извършените проектни и строителни работи по ал. 1, необходимостта от които отпада
след промяната, са за сметка на оператора на
разпределителната мрежа.
Чл. 132. След изграждане на съоръженията
за присъединяване договорената предоставена
и присъединена мощност може да се намали
по искане на оператора на разпределителната
мрежа и след заплащане на цена за присъединяване в размер на първоначално договорените
мощности.
Чл. 133. (1) След изграждане на съоръженията за присъединяване може да се увеличи
договорената предоставена мощност до размера
на присъединената по искане на оператора
на разпределителната мрежа. Операторът на
разпределителната мрежа не дължи нова цена
за присъединяване за надвишението.
(2) Когато месечната максимална пренасяна
активна мощност в два последователни месеца е по-голяма от договорената предоставена
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мощност и операторът на разпределителната мрежа не е заявил увеличение в други
по-големи размери, от следващия месец за
предоставена мощност се приема по-голямата от двете месечни максимални пренасяни
мощности, но не повече от присъединената
мощност. Промяната се отразява в договор
между оператора на преносната мрежа и оператора на разпределителната мрежа.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 средствата за
търговско измерване се подменят от и за
сметка на оператора на преносната мрежа.
Чл. 134. (1) Предоставената мощност може
да се увеличи над договорената присъединена
мощност след предварително писмено съгласие
на оператора на преносната мрежа и промяна
в договора по чл. 133, ал. 2 между операторите,
при условие че:
1. техническите параметри на съоръженията
за присъединяване и на преносната мрежа
позволяват това;
2. увеличението не води до смущения или
до снижаване сигурността на снабдяване на
други клиенти;
3. увеличението не води до смущаващи обратни въздействия върху устройства на оператора на преносната мрежа или на трети лица.
(2) В случаите по ал. 1 операторът на разпределителната мрежа доплаща цена в размер
на предизвиканите разходи съгласно наредбата
на чл. 36, ал. 3 ЗЕ.
(3) В случаите по ал. 1 при необходимост от
подмяна на средствата за търговско измерване
тя се извършва от и за сметка на оператора
на преносната мрежа.
(4) Операторът на разпределителната мрежа подава писмено искане по реда на чл. 102,
когато:
1. не са изпълнени условията по ал. 1;
2. се изисква проектиране и изграждане
на нови съоръжения за присъединяване за
увеличаване на договорената предоставена и
присъединена мощност.
Раздел IV
Преустановяване на присъединяването и на
преноса на електрическа енергия
Чл. 135. (1) Операторът на преносната мрежа
може да преустанови преноса на електрическа
енергия през преносната мрежа към оператора
на разпределителната мрежа без предварително
предизвестие в случай на:
1. ограничителен режим за снабдяване с
електрическа енергия при условията на чл. 72,
ал. 1 ЗЕ;
2. временно прекъсване или ограничаване
на производството или снабдяването с електрическа енергия при условията на чл. 73,
ал. 1 ЗЕ;
3. ограничения на преноса от заработване
на режимна автоматика в ЕЕС;
4. п редот вратяване на непосредст вена
опасност за здравето и сигурността на хора
или съоръжения;
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5. повреди в преносната мрежа или съоръженията за присъединяване по независещи
от оператора на преносната мрежа причини;
6. ползване на електрическа енергия, без
да се измерва или ако неправилно се измерва
със средства за търговско измерване;
7. извършване на оперативни превключвания в преносната мрежа за регулиране на
натоварването или за повишаване сигурността
на работа на мрежата, които не подлежат на
планиране.
(2) Операторът на преносната мрежа може да
преустанови временно преноса на електрическа
енергия през преносната мрежа към обекти
на оператора на разпределителната мрежа с
предварително писмено предизвестие при:
1. планов ремонт или реконструкция на
съоръжения от преносната мрежа;
2. планови прегледи на съоръжения, изискващи обезопасяване чрез изключването им;
3. други планови технически и оперативни
мероприятия;
4. издадено разпореждане на други органи
в съответствие с тяхната компетентност.
(3) Срокът за предизвестието по ал. 2 се
определя в договора по чл. 133, ал. 2.
(4) Операторът на преносната мрежа може
да преустанови присъединяването на обекти
на оператора на разпределителната мрежа:
1. на обекти на оператора на разпределителната мрежа с високо напрежение, където
е допуснато присъединяване на трето лице
без изричното съгласие на оператора на преносната мрежа;
2. при неизпълнение в срок на предписание на контролен орган за отстраняване на
нарушение;
3. на обекти на оператора на разпределителната мрежа, които внасят смущения в
електроенергийната система;
4. при констатирано повреждане или друго
въздействие върху средствата за търговско
измерване или други електрически съоръжения – собственост на преносното предприятие и разположени в обекти на оператора на
разпределителната мрежа, ако нанесените му
щети и пропуснати ползи не са своевременно
компенсирани;
5. при издадено разпореждане на други органи в съответствие с тяхната компетентност.
(5) За случаите по ал. 2, т. 3 и ал. 4, т. 1 – 4
се съставя двустранен констативен протокол.
(6) В сроковете по ал. 3 операторът на разпределителната мрежа има право да подаде
писмено възражение пред органа на управление
на оператора на преносната мрежа относно
срока и основанието за преустановяване.
Възражението се разглежда в 7-дневен срок
от получаването му и операторът на разпределителната мрежа се уведомява писмено за
резултата.
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Чл. 136. (1) Когато максималната пренесена
активна мощност превиши договорената присъединена мощност, операторът на преносната
мрежа може да прекрати присъединяването
на обекти на оператора на разпределителната мрежа до отстраняването на причината в
следните случаи:
1. за предотвратяване на непосредствена
опасност за сигурността на лица или съоръжения;
2. за предотвратяване или прекратяване
на смущения в качеството и сигурността на
снабдяване на други клиенти или смущаващи обратни въздействия върху устройства
на оператора на преносната мрежа или на
трети лица;
3. когато след предупреждение от страна
на оператора на преносната мрежа обекти
на оператора на разпределителната мрежа
продължат да надвишават договорената предоставена мощност.
(2) Преустановяването на присъединяването по ал. 1 се извършва след еднократно
писмено предупреждение на оператора на
разпределителната мрежа за нарушението
със срок за отстраняването му не по-малък
от 7 дни с изключение на случаите по ал. 1,
т. 1, когато обстоятелствата налагат незабавно
преустановяване на присъединяването.
(3) В срока по ал. 2 операторът на разпределителната мрежа може да подаде писмено
възражение пред органа на управление на
оператора на преносната мрежа относно
срока и основанието за преустановяване.
Възражението се разглежда в 7-дневен срок
от получаването му и операторът на разпределителната мрежа се уведомява писмено за
резултата.
Чл. 137. (1) Операторът на преносната мрежа
възстановява присъединяването и/или преноса
на електрическа енергия след отстраняване
на причините за преустановяването им.
(2) В случаите по чл. 135, ал. 4 и чл. 136,
ал. 1 операторът на преносната мрежа възстановява присъединяването и/или преноса
на електрическа енергия, когато операторът
на разпределителната мрежа е компенсирал
разходите за преустановяване и възобновяване
на преноса на електрическа енергия.
Чл. 138. (1) При обоснована необходимост
и писмено искане на оператора на разпределителната мрежа или с трета страна операторът
на преносната мрежа може съгласувано с
оператора на разпределителната мрежа или
третата страна да прекрати присъединяването на съществуващ обект на оператора на
разпределителната мрежа или да изключи
части от преносната мрежа за определен срок.
Искането се подава най-късно 30 дни преди
датата на преустановяването.
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(2) При подаване на искането по ал. 1 се
заплаща цена по ценоразпис на услугите на
оператора на преносната мрежа.
(3) В случаите по ал. 1, когато преустановяването изисква изграждане на временни
обходни връзки в мрежата, всички проектни
и строителни работи се изпълняват от оператора на преносната мрежа и са за сметка на
оператора на разпределителната мрежа или
третата страна.
Чл. 139. Преустановяването на присъединяването и преноса на електрическа енергия се
извършва въз основа на писмено нареждане
на ръководителя на оператора на преносната
мрежа или на упълномощено от него длъжностно лице.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „ВЕЦ на течащи води“ е хидроенергийна
система на естествени (течащи) води, която
работи с неизравнен отток, т.е. използва естествения режим на реката. При нея напор
се създава с помощта на деривационни или
водоподпорни (язовирна стена, яз) съоръжения
или с двете едновременно.
2. „Граница на собственост на електрическите съоръжения“ са точките в конструкцията
на предназначените за пренос на електрическа
енергия съоръжения в присъединявания обект
или електрическа централа, към които са
свързани съоръженията за присъединяване.
3. „Електрическа мрежа“ е електропреносна, съответно електроразпределителна мрежа.
4. „Електрическа централа“ е:
а) съвкупност от терен, сгради и технологично оборудване за производство на електрическа енергия, или
б) съоръжения за производство на електрическа енергия в обект на клиент на електрическа енергия.
5. „Минимална схема на присъединяване“
е най-икономичната съвкупност от електрически уредби и електропроводи за присъединяването на даден обект, определена в
съответствие с изискванията на действащата
нормативна уредба за устройство на територията, за устройство, безопасност и експлоатация на електрическите мрежи, техническите
спецификации и използваните от оператора
на преносната мрежа, съответно оператора
на разпределителната мрежа, съоръжения
и технологии за изграждане и за ремонтноексплоатационно обслужване на мрежовата
инфраструктура.
6. „Мрежови оператор“ е оператор на
електроразпределителна или електропреносна
мрежа.
7. „Място на присъединяване към електрическата мрежа“ е всяка от точките в конструкцията на електрическата мрежа, към която
са свързани съоръженията за присъединяване
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на един или повече обекти на клиенти или на
оператори на разпределителни мрежи, както
и електрически централи.
8. „Обект на к лиент“ е съвкупност от
терен, сг ра ди, тех нолог и чно оборудване,
електрически съоръжения и приемници на
електрическа енергия.
9. „Обект на оператор на разпределителна
мрежа“ е част от електроразпределителна
мрежа.
10. „Оптимална схема на присъединяване“
е съвкупност от електрически съоръжения за
присъединяването на даден обект, определена в
съответствие с бъдещото развитие на мрежата
(в района на присъединявания обект) и изискванията на действащата нормативна уредба
за устройство на територията, за устройство,
безопасност и експлоатация на електрическите
мрежи, техническите спецификации и използваните от оператора на преносната мрежа,
съответно оператора на разпределителната
мрежа съоръжения, технологии за изграждане
и за ремонтно-експлоатационно обслужване
на мрежовата инфраструктура.
11. „Предоставена мощност“ е онази максимална активна мощност, за която операторът на преносната мрежа или съответният
оператор на разпределителна мрежа съгласно
договора за присъединяване осигурява на
клинта възможност за ползване на границата
на собственост на електрическите съоръжения
или за пренос към разпределителна мрежа
в мястото на присъединяване на обект на
оператора на разпределителната мрежа и се
характеризира с ниво на номинално напрежение и брой на фазите, на които се доставя,
при фактор на мощността не по-нисък от 0,9.
12. „Присъединена мощност“ е допустимата
максимална активна мощност, съответстваща
на преносните възможности на съответната
мрежа и на съоръженията за присъединяване в
мястото на присъединяване на обект на клиент
или на оператор на разпределителна мрежа.
13. „Приемник на електрическа енергия“
е у ред и л и т ех нолог и ч на и нс та ла ц и я за
преобразуване на електрическа енергия в
процеса на нейното използване в друг вид
енергия – механична, топлинна, химична,
светлинна, звукова или магнитна.
14. „Съоръжения за присъединяване“ са
съвкупност от електропроводи, електрически
у редби и друго електрическо оборудване,
предназначени за пренос, преобразуване и
доставка на електрическа енергия от електрическата мрежа до електрическите съоръжения на обект на клиент или на оператор
на разпределителна мрежа или от централа
до електрическата мрежа.
15. „Техническа спецификация“ е документ,
изготвен от оператора на преносната мрежа,
съответно оператор на разпределителна мре-
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жа, в който са специфицирани техническите
изисквания (за изграждане) на електрическите
уредби и електропроводите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Заварените при влизане в сила на тази
наредба незавършени процедури по присъединяване се завършват по реда на тази наредба.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Наредбата е приета на основание
чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката с
решение по протокол № 30 от 24.02.3014 г.
на ДКЕВР.
Председател:
Боян Боев
2203

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 14249
от 3 ноември 2011 г.

по административно дело № 868 от 2011 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Виолета Ковачева, и членове:
Маруся Димитрова и Емилия Миткова, с
участието на секретар-протоколиста Цени
Йорданова разгледа административно дело
№ 868 по описа за 2011 г. на Върховния административен съд – първо отделение, докладвано
от съдията Емилия Миткова.
Производството е по чл. 185 – 196 от Административнопроцесуалния кодекс.
Образу вано е по жа лба на сдру жение
„Център за защита правата в здравеопазването“ чрез законния си представител Теодора
Кузманова против разпоредбите на чл. 2, ал. 2,
ал. 4 и 5, чл. 5, т. 3 и 4, чл. 7а, чл. 10, ал. 2,
чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 4, чл. 11, ал. 2, чл. 15,
ал. 5, чл. 23, ал. 6, чл. 27а и § 32 от ПЗР на
Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане
от републиканския бюджет на лечението на
българските граждани за заболявания извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване, издадена от министъра на здравеопазването
(наредбата)(ДВ, бр. 95 от 2005 г.).
С жалбата са релевирани доводи за противоречие на оспорените текстове с материалноправните разпоредби на Закона за лечебните
заведения (ЗЛЗ), на Закона за здравето (ЗЗ)
и на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). В текстовете по
пункт 2, 6, 7, 8, 9 и 12 от жалбата се твърди,
че противоречат на разпоредбите на чл. 80,
81, 85 и 86 ЗЗ. Текстовете по пункт 3 и 5 от
жалбата противоречат на чл. 262 ЗЛПХМ.
Направено е искане за отмяна на оспорените
разпоредби. В съдебно заседание пълномощникът на жалбоподателя моли жалбата да
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бъде уважена, като не са представени писмени бележки във връзка с направено от него
искане в тази насока.
Ответникът – министърът на здравеопазването, чрез процесуален представител юрисконсулт Зидарова излага доводи за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане
на юрисконсултско възнаграждение.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
неоснователност на жалбата.
След постановяване на Определение № 5770
от 27.04.2011 г. по адм. д. № 2952/2011 г. на
петчленен състав на ВАС е допуснато разглеждане на жалбата и е прието наличие
на правен интерес от оспорването съгласно
изискването на чл. 186, ал. 1 АПК.
След като обсъди доводите на оспорващите,
както и събрания по делото доказателствен
материал, съдът приема, че оспорването е
частично основателно.
На първо място наредбата е издадена от компетентен орган с оглед законовата делегация,
визирана в чл. 82, ал. 1, т. 7 ЗЗ, съгласно която
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани
със: заплащане на лечение за заболявания по
ред, определен от министъра на здравеопазването. На следващо място наредбата е издадена
в съответната писмена форма и при спазване
на административнопроизводствените правила
по издаването є. От представената по делото
административна преписка се установява, че
със Заповед № РД-09-363 от 19.10.2005 г. на
министъра на здравеопазването е определена
работна група, която да изготви проект на
процесната наредба. От същата е изготвен
доклад във връзка с представения проект на
наредбата. Проектът на наредбата и докладът
са изпратени до министъра, зам.-министъра
и главния секретар на Министерството на
здравеопазването (МЗ), като с протоколно
Решение № 07 от 4.11.2005 г. от заседание на
ръководството на МЗ проектът е приет.
Приемането на оспорените текстове във
връзка с измененията на наредбата е извършено въз основа на Заповед № РД-09-474 от
7.09.2009 г. на министъра на здравеопазването, с която е определена работна група за
изготвяне на проект на наредба за изменение
и допълнение на процесната наредба. Във
връзка с протокол на работната група от
7.09.2009 г. с допълнителна Заповед № РД
09-490 от 11.09.2009 г. е определен нов срок за
изготвяне на проекта, както и допълнителни
възможности на работната група. С протоколно
решение от заседание на ръководството на МЗ,
състояло се на 20.09.2010 г., е взето решение
да не се прави изменение на наредбата, а
отстъпката (т.нар. рабат) да се включва като
изискване в тръжната документация за кон-
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кретна обществена поръка. Окончателният
вариант на наредбата да се публикува в сайта
на министерството за повторно обсъждане
в 14-дневен срок. Проектът за изменение и
допълнение на наредбата е публикуван на
интернет страницата на министерството на
21.09.2010 г. С протокол от 14.10.2009 г. комисията е приела предложените промени.
С протоколно решение № 78 от 27.10.2010 г.
на ръководството на МЗ е прието предложеното изменение и допълнение на наредбата
и е изпратен за обнародване. С протокол от
18.11.2009 г. работната група е предложила
проекта за съгласуване. С доклад на председателя на работната група до министъра на
здравеопазването е изпратен за разглеждане
проектът за изменение и допълнение на наредбата. С протоколно решение № 21 от заседание на ръководството на МЗ, състояло се
на 10.12.2009 г., е приет предложеният проект
за изменение и допълнение. Публикуван е на
сайта на министерството и поради липса на
други становища е обнародван в „Държавен
вестник“.
С доклад на зам.-министъра на здравеопазването до членовете на ръководството на МЗ
от 19.08.2010 г., от 22.10.2010 г. с идентично
съдържание и от 8.11.2010 г. досежно приетия
§ 32 ПЗР на наредбата са представени проекти за изменение на наредби. С протоколно
решение № 81 от 9.11.2010 г. на заседание на
ръководството на МЗ са приети представените проекти за изменение и е разпоредено
публикуваното им на интернет страницата
на министерството. Проектът за изменение е
публикуван на страницата на министерството
на 15.11.2010 г. Във връзка с публикацията е
изпратено становище за изменения на проекта
от НЗОК, становище от дирекция „Управление
на специализирани донорски програми“, от
сдружение „Национален алианс на хора с редки
болести“, от Университетската специализирана
болница за активно лечение по детски болести.
След обсъждане на предложенията с доклад
от 9.12.2010 г. на зам.-министъра на здравеопазването Г. Павлова е изпратен за приемане
новият проект на наредбата за изменение и
допълнение на процесната наредба, който с
протоколно решение № 87 от 9.12.2010 г. е
одобрен и е изпратен за обнародване в „Държавен вестник“.
Процедурата по издаване на нормативни
административни актове е уредена в глава
пета, раздел ІІІ от АПК. Според чл. 75, ал. 2
АПК нормативни административни актове
се издават по прилагането на закон или
подзаконов нормативен акт от по-висока
степен. Освен правилата за издаването им в
АПК се предвижда за неуредените въпроси
да се прилагат разпоредбите на Закона за
нормативните актове. Спазена е процедурата,
визирана в глава трета от него, „Изработване
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на проекти на нормативни актове“ в редакция
преди изменението в ДВ, бр. 46 от 12 юни
2007 г. Спазена е и разпоредбата на чл. 77
АПК, съгласно която компетентният орган
издава нормативния административен акт, след
като обсъди проекта заедно с представените
становища, предложения и възражения.
С оглед на изложеното и въпреки липсата
на възражения в тази насока в жалбата следва
да се приеме, че не са констатирани нарушения
на процедурата по издаване на Наредбата и
последващите изменения и допълнения.
По същество на оспорването:
Възраженията по пунктове 1, 10 и 13 на
жалбата ще бъдат разгледани едновременно
с оглед общото твърдение за противоречие
на разпоредбите на чл. 2, ал. 2 – изразът „и
алгоритмите на лечение на заболяванията“,
чл. 15, ал. 5 – изразът „с алгоритмите на
лечение на заболяванията“, и § 32 ПЗР (ДВ,
бр. 89 от 2010 г.), с разпоредбите на ЗЛЗ. В
жалбата не са конкретизирани текстове на ЗЛЗ,
а бланкетно се твърди, че МЗ и структурите,
които не са лечебни заведения по смисъла на
ЗЛЗ, не могат да определят начини на лечение. Министърът на здравеопазването може
да утвърди медицински стандарти и Правила
за добра медицинска практика, и дори схеми
на лечение, предложени от медицинските
дружества, но не и принципи на лечение,
предложени от утвърдена от него комисия,
особено при наличие на дискриминационен
елемент. С оспорените разпоредби според
жалбоподателя се въвеждат допълнителни,
ограничаващи условия и обеми спрямо Позитивния лекарствен списък (ПЛС).
В писмено становище от гл. юрисконсулт
Зидарова се поддържа липса на правен интерес
досежно чл. 2, ал. 2 и § 32 ПЗР (ДВ, бр. 89 от
2010 г.), тъй като оспорените разпоредби не
се прилагат по отношение на жалбоподателя,
а уреждат отношения между МЗ и лечебните
заведения – крайни полу чатели, на които
се предоставят лекарствените средства от
републиканския бюджет. Последствията от
неспазване на алгоритмите на лечение при
предписване на лекарствените продукти според ответника рефлектират единствено върху
лечебното заведение и са обект на сключени
между страните договори.
Настоящият състав намира довода на ответника за недопустимост на жалбата в тази
част за неоснователен.
Обжалваните разпоредби в частта на алгоритмите на лечение на заболяванията, както
и отношенията с лечебно заведение – краен
получател, са свързани с лечение на заболяванията, поради което не са само отношения
между МЗ и лечебните заведения – крайни
получатели, а рефлектират и върху пациен-
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та – носител на правото на съответно лечение, за което се предоставят лекарствените
средства от републиканския бюджет.
Разгледани по същество, оспорените разпоредби не противоречат на акт от по-висока
степен, а именно ЗЛЗ.
По пункт 1 от жалбата относно оспорване на чл. 2, ал. 2 от наредбата в частта „и
алгоритмите на лечение на заболяванията“.
Текстът на цялата разпоредба гласи: Списъкът
с конкретните заболявания, класифицирани по
Международната класификация на болестите
(МКБ), лекарствените продукти по международно непатентно наименование и лекарствена
форма за лечението на тези заболявания и
алгоритмите на лечение на заболяванията с
лекарствените продукти се изготвя ежегодно
от комисия в състав:
1. национални консултанти, представители
на експертните съвети и научни дружества по
съответните заболявания по ал. 1;
2. представители на Министерството на
здравеопазването;
3. представител на Националния раков
регистър към „Националната специализирана болница за активно лечение по онкология“ – ЕАД;
4. представител на висшите медицински
училища;
5. представител на пациентските организации.
По пункт 10 от жалбата относно оспорване на чл. 15, ал. 5 от наредбата в частта „с
алгоритмите на лечение на заболяванията“.
Текстът на цялата алинея гласи: В случай
че централната комисия установи наличие
на несъответствие на назначеното лечение с
алгоритмите на лечение на заболяванията с
лекарствените продукти от списъка по чл. 2,
ал. 2, тя уведомява съответното лечебно заведение. В този случай отношенията се уреждат
съобразно договорите по чл. 2б, ал. 5.
По пункт 13 от жалбата относно оспорването на § 32 ПЗР (ДВ, бр. 89 от 2010 г.), съгласно
който: ал. 1: До сключване на договорите с
лечебните заведения – крайни получатели,
всички предписани и отпуснати лекарствени
продукти, за които централната комисия е
установила несъответствие с алгоритмите
на лечение в списъка по чл. 2, ал. 2, са за
сметка на лечебното заведение, и ал. 2: Министерството на здравеопазването приспада
количествата от лекарствените продукти по
ал. 1 от следващата заявка на съответното
лечебно заведение – краен получател.
Видно от доклада на зам.-министъра на
здравеопазването, изменението е продиктувано от промяна във функциите на централната
комисия към МЗ по чл. 15 от наредбата, които
са свързани с последващ контрол относно
предписването и отпускането на лекарствените продукти. Последните се предписват по
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предложение на специалист по профила на
заболяването. Предложението се одобрява от
комисия в състав най-малко трима членове,
определени от ръководителя на лечебното
заведение – краен получател. Изготвеният
протокол на тази комисия се изпраща на
централната комисия, която в съответствие
с правомощията си по чл. 15 от наредбата,
когато установи наличие на несъответствие
на назначеното лечение с алгоритмите на
лечение на заболяванията с лекарствените
продукти от списъка по чл. 2, ал. 2, уведомява
съответното лечебно заведение. В този случай
отношенията се уреждат съобразно договорите
по чл. 2б, ал. 5. При анализа на посочените
разпоредби не се установява противоречие с
разпоредбите на ЗЛЗ, тъй като лекарствените
продукти се предписват по предложение на
лекуващия лекар, а алгоритмите се изработват
от комисията по чл. 2, ал. 2 от наредбата, в
чийто състав са включени националните консултанти и представители на експертни съвети
и научни дружества по съответните заболявания. Спазването на утвърдени алгоритми на
лечение при предписването и отпускането на
лекарствени продукти, както и последиците
от неспазването им, съответства на делегираното по закон правомощие на министъра
да определи реда за заплащане на лечението
на българските граждани за заболяванията
по процесната наредба и не е в противоречие
с нормите на ЗЛЗ. С оглед на изложеното
оспорването в тази му част е неоснователно.
Възраженията по пунктове 2, 6, 7, 8, 9 и 12
на жалбата ще бъдат разгледани едновременно
с оглед на общото твърдение за противоречието им с разпоредбите на ЗЗ, а именно чл. 80,
81 и 85. Изложени са доводи в жалбата, че в
противоречие с разпоредбата на чл. 52, ал. 1
от Конституцията на Република България на
министъра на здравеопазването е предоставена
възможност да съобрази обхвата на лечението с отпуснатия бюджет, като решенията
на комисиите трябва да бъдат съобразени
не със заявките на лечебните заведения, а с
утвърдения бюджет, въпреки че комисиите се
произнасят преди утвърждаване на годишния
държавен бюджет.
Съгласно оспорената разпоредба по пункт 2
от жалбата, а именно чл. 2, ал. 4 от наредбата, в частта „в съответствие с осигурените в
бюджета на Министерството на здравеопазването средства“. Текстът на цялата алинея
гласи: Списъкът по ал. 2 се изготвя на база
анализ на получените и изразходваните количества лекарствени продукти от лечебните
заведения през предходната и текущата година, брой болни и/или терапевтични курсове
през предходната година, стойност на терапевтичните курсове, очакван брой болни и
в съответствие с осигурените в бюджета на
Министерството на здравеопазването средства.
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Списъкът по чл. 2, ал. 2 от наредбата включва
конкретните заболявания, класифицирани по
Международната класификация на болестите
(МКБ), лекарствените продукти по международно непатентно наименование и лекарствена
форма за лечението на тези заболявания и
алгоритмите на лечение на заболяванията с
лекарствените продукти, и се изготвя ежегодно от комисия в състав, посочен в ал. 3
на същия текст.
По пункт 6 от жалбата, а именно разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от наредбата (след
изменение в ДВ, бр. 100 от 2010 г. и след
уточнение от жалбоподателя, направено в
съдебно заседание от 7.06.2011 г.), съгласно
която „Стойността по ал. 1, т. 5 се определя
въз основа на стойността на отделните медицински изделия, договорена през предходната
година, коригирана с инфлационния индекс
за съответния период“. Стойността е част от
спецификацията по чл. 10, ал. 1 от наредбата,
която се изготвя за закупуване на медицински изделия.
По пункт 7 от жалбата, а именно разпоредбата на чл. 9, ал. 2 (след изменение на
наредбата – ДВ, бр. 100 от 2010 г., и след
уточнение от жалбоподателя, направено в
съдебно заседание от 7.06.2011 г.) – „Спецификацията по ал. 1 се изготвя в рамките на
осигурените в бюджета на Министерството
на здравеопазването средства“. Спецификацията по чл. 9, ал. 1 от наредбата включва
вид, количество и стойност за закупуването
на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори,
китове и радионуклидни прекурсори по чл. 3.
По пункт 8 от жалбата, а именно чл. 10,
ал. 4 от наредбата, съгласно която „Спецификациите по ал. 1 и 3 се изготвят в рамките на
осигурените в бюджета на Министерството на
здравеопазването средства“. Спецификациите
по чл. 10, ал. 1 и 3 се изготвят във връзка
със закупуването на медицински изделия и
медицинска апаратура.
По пункт 9 от жалбата, а именно чл. 11, ал. 2
от наредбата, съгласно която спецификациите
по чл. 8а, 9 и 10 се изготвят на база анализ
на получените и изразходваните количества
от лечебните заведения през предходната и
текущата година, брой болни, очакван брой
болни и в съответствие с осигурените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства, в частта „и в съответствие с
осигурените в бюджета на Министерството на
здравеопазването средства“. Спецификациите
по посочените разпоредби са за закупуването
на methadone hydrochloride, за закупуването на
радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори,
китове и радионуклидни прекурсори и за
закупуването на медицински изделия.
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По пункт 12 от жалбата, а именно разпоредбата на чл. 27а, ал. 1 от наредбата, съгласно която – За необходимите радиоактивни
лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори
се изготвя годишна заявка от експертния
съвет по нуклеарна медицина, създаден по
реда на чл. 29. Годишната заявка се изготвя
на база анализ на получените и изразходвани количества радиоактивни лекарствени
продукти, радионуклидни генератори, китове
и радионуклидни прекурсори от лечебните
заведения през предходната и текущата година, брой болни за предходната година и
осигурените в бюджета на Министерството
на здравеопазването средства, в частта „и
осигурените в бюджета на Министерството
на здравеопазването средства“.
В обобщен вид оспорените разпоредби с
изключение на разпоредбата на чл. 10, ал. 2
са свързани с предоставена възможност на
министъра на здравеопазването не само да
определя реда на заплащане, количествата и
видове лекарства, с кои лекарствени заведения
да бъдат сключени договори за доставка и
лечение, но и с ограничение на решенията на
комисиите, които следва да бъдат съобразени
с утвърдения бюджет на министерството.
Спецификата на социалните права, към
които принадлежи и това по чл. 52, ал. 1 от
Конституцията, която ги отличава от тези
от класически тип, се изразява в това, че те
нямат универсален характер, т.е. относимост
към всички граждани, а само към определени
категории от тях (в случая правото за заплащане на лечението на българските граждани за
заболявания извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване със средства от републиканския бюджет). Тази тяхна специфика налага
по необходимост държавна интервенция за
реализацията им, която в случая е уредена
със ЗЗ. В чл. 82, ал. 1 ЗЗ са изброени предоставените медицински услуги извън обхвата
на задължителното здравно осигуряване на
българските граждани, като в т. 7 в редакция – ДВ, бр. 70 от 2004 г., е предвидено и
заплащане на лечение за заболявания по ред,
определен от министъра на здравеопазването.
Както беше посочено по-горе, именно това
е законовата делегация за издаване на процесната наредба. Съгласно ал. 5 на същата
разпоредба дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се
финансират от републиканския бюджет и от
общинските бюджети и се ползват при условия
и по ред, определени с наредба на министъра
на здравеопазването. Законовата делегация не
предвижда ограничение на заплащането по
ал. 1, т. 7 в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването.
Правото на безплатно лечение на българските граждани за заболявания извън обхвата
на задължителното здравно осигуряване следва
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да бъде навременно и адекватно (иначе не
би било лечение) и е гарантирано не само от
нормата на Закона за здравето, а се основава
на чл. 52, ал. 2 от Конституцията на Република
България. То произтича директно и пряко от
нормата на чл. 35 на Хартата на основните
права на Европейския съюз, на която се подчинява и управлението на здравните услуги и
медицинските грижи на държавите членки и
нейните органи съгласно чл. 168, параграф 7 от
Договора за функциониране на Европейския
съюз (предишен чл. 152 от ДЕО). Съгласно
изречение второ на посочената разпоредба от
хартата се изисква при определянето и осъществяването на всички политики и действия
на Съюза да се осигурява висока степен на
закрила на човешкото здраве. При наличие
на ограничаване при закупуването на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове
и радионуклидни прекурсори на медицински
изделия и медицинска апаратура в рамките
на осигурените в бюджета на Министерството
на здравеопазването средства безспорно се
нарушава осигуряването на висока степен на
закрила на човешкото здраве, тъй като при
липса на необходимите средства, предвидени
в бюджета на министерството за лечението
на заболяванията по чл. 2, ал. 1 и включени
в списъка по чл. 2, ал. 2 от наредбата, част от
българските граждани ще останат без лечение.
Задължение на МЗ е осигуряването на
конституционното и законовото право на
пациентите, страдащи от редки заболявания,
да получат лечение. В правомощията на министъра на здравеопазването е провеждането
на държавната политика в областта на здравето на гражданите – проучване, изследване
и нормативното му уреждане, поради което
е неоснователен доводът в становището на
ответника, че заплащането на лечението е
съобразно предоставения и приет със закон
за съответната година държавен бюджет. Съгласно чл. 2б, ал. 5 от наредбата до 30 юни
министърът на здравеопазването сключва
договор с определените от комисията по ал. 1
лечебни заведения. Съгласно чл. 30, ал. 1 от
наредбата всяко лечебно заведение – краен
получател по чл. 2б, и лечебните заведения
по чл. 2а, ал. 1 ежегодно до 15 юли предоставят информация съгласно приложение № 12
в Министерството на здравеопазването за
броя болни от съответните заболявания за
предходната календарна година, очакван брой
болни и необходимите количества лекарства за
следващата година. При анализа на посочените
разпоредби се налага изводът, че министърът
на здравеопазването е предвидил ред, по който
да се определи необходимият брой болни и
количеството лекарства за следващата година,
респективно тяхната стойност, поради което
не заплащането на лечението следва да бъде
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съобразно с предоставения и приет със закон
за съответната година държавен бюджет, а
обратното, с оглед принципите за опазването
на здравето на гражданите, уредени в разпоредбите на чл. 2 ЗЗ, между които: равнопоставеност при ползване на здравни услуги;
осигуряване на достъпна и качествена здравна
помощ, държавно участие при финансиране
на дейности, насочени към опазване здравето
на гражданите. Тези принципи са доразвити
в чл. 81, ал. 2 ЗЗ досежно правото на достъпна медицинска помощ, между които са:
своевременност, достатъчност и качество на
медицинската помощ и зачитане правата на
пациента. С приетите и оспорени разпоредби
на наредбата се ограничават правата на достъпна медицинска помощ, която, съобразена
с бюджета на министерството, няма да бъде
своевременна и достатъчна и ще наруши правото на пациент, доказал необходимостта си
от лечение за заболявания извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване.
Съгласно чл. 82, ал. 5 ЗЗ дейностите по
ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския
бюджет и от общинските бюджети и се ползват
при условия и по ред, определени с наредба на
министъра на здравеопазването, поради което
и процесните заболявания, определени със
списъка по чл. 2 на наредбата, се финансират
изцяло от републиканския бюджет, поради
което е неоснователен доводът в становището
на процесуалния представител на ответника,
че не се нарушават правата на пациентите, тъй
като лечението може да бъде осигурено и от
съответното лечебно заведение. На следващо
място съгласно чл. 28, ал. 1 ЗНА проектът на
нормативен акт заедно с мотивите, съответно
доклада към него, се внася за обсъждане и
приемане от компетентния орган, като в ал. 2
на същата разпоредба е посочено какво следва
да съдържат мотивите, съответно докладът. В
конкретния случай в протокол от 7.09.2009 г.
работната група е посочила като основание
за измененията в тази част влезлия в сила
на 31.03.2009 г. Позитивен лекарски списък
(ПЛС), в приложение № 3 на който са посочени лекарствените продукти, предназначени
за лечение на заболявания извън обхвата на
ЗЗО, заплащани по реда на чл. 81, ал. 1, т. 8
ЗЗ, и приложение № 4 – лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки
заболявания и СПИН, както и за профилактика и лечение на инфекциозни заболявания.
В посочените приложения на ПЛС според
работната група са включени по-голям брой
лекарствени продукти от тези, обединени в
приложения № 1 и № 2 на Наредба № 34 от
2005 г. Разширяването на приложенията на
същата наредба с приложения № 3 и № 4 на
ПЛС ще доведе до значително увеличаване
на необходимите средства за закупуване на
лекарствени продукти и поемане на финан-
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сови задължения, които не са осигурени в
бюджетните средства, поради което ще бъде
нарушен ЗДБ. Позитивният лекарствен списък
е нормативен източник на осигурителното
право, издаван от административния орган
по чл. 261 ЗЛПХМ, поради което, вместо да
приложи разпоредбата на чл. 28, ал. 3 ЗНА
и да изключи от обсъждане немотивирания
проект на нормативен акт, компетентният
орган е приел оспорените разпоредби за изменение на наредбата. С оглед на изложеното оспорените разпоредби, с изключение на
разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от наредбата, в
посочените им части следва да бъдат отменени
като незаконосъобразни.
Оспорването по пункт 6, а именно разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от наредбата, настоящият състав намира, че не противоречи на
нормите на ЗЗ, а е свързана с предоставените
правомощия на министъра на здравеопазването. Стойността за закупуване на медицински
изделия по ал. 1, т. 5 се определя въз основа
на стойността, договорена през предходната
година, коригирана с инфлационния индекс за
съответния период, поради което не се нарушават правата на достъпност, своевременност,
достоверност, качество и равнопоставеност,
визирани в жалбата.
Относно оспорването на текстовете по
пункт 3 и 5 от жалбата се излагат доводи за
противоречието им с разпоредбата на чл. 262
ЗЛПХМ, според който лекарствата, които
се заплащат от републиканския бюджет, се
включват в приложение към наредбата за
утвърждаване на ПЛС, утвърдена с постановление на МС. С оспорените разпоредби според
жалбоподателя се въвеждат допълнителни,
ограничаващи условия и обеми спрямо ПЛС.
Предмет на оспорване по пункт 3 е разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от наредбата, съгласно
която – Промени в списъка по ал. 2 могат да
се извършват само при настъпване на промяна
в обстоятелствата при изготвянето му и в съответствие с разпоредбата на ал. 4. Посочената
разпоредба, така както беше прието досежно
оспорването на чл. 2, ал. 2 по пункт 1, не
е в противоречие с чл. 262 ЗЛПХМ, която
посочва съдържанието на ПЛС. Списъкът на
конкретните заболявания, които се лекуват
класифицирани по Международната класификация на болестите (МКБ), лекарствените
продукти по международно непатентно наименование и лекарствена форма за лечението на
тези заболявания и алгоритмите на лечение
на заболяванията с лекарствените продукти,
се изготвя ежегодно от комисия в посочен
състав, поради което не е налице твърдяното противоречие с разпоредбата на чл. 262
ЗЛПХМ и е в съответствие с разпоредбата на
чл. 82 ЗЗ, която предоставя в правомощие на
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министъра на здравеопазването да определи
условията и реда за заплащане на лечение за
заболяванията.
По пункт 5 от жалбата предмет на оспорването е разпоредбата на чл. 7а от Наредбата,
съгласно който максималната стойност по
чл. 7 за единица лекарствено вещество по
международно непатентно наименование за
лекарствената форма, която се заплаща от
републиканския бюджет, може да се достигне
чрез предоставянето на рабат в рамките на
количеството лекарствени продукти.
На първо място настоящият състав намира за неоснователен довода на ответника за
недопустимост на оспорването в тази част
поради липса на правен интерес, тъй като
цената на лекарственото вещество, респективно стойността на терапевтичните курсове, се
взема предвид при изготвяне на списъка на
заболяванията по чл. 2 от наредбата, които
пряко касаят пациентите.
Относно законосъобразността на оспорената разпоредба следва да бъде посочено, че
предвидената търговска отстъпка (рабат) се
отнася до начина на достигане на стойността,
определена по чл. 7. В чл. 7, т. 4 от наредбата
е предвидено, че определената максимална
стойност по реда на горните алинеи не може
да бъде по-висока от стойността за единица
лекарствено вещество по международно непатентно наименование за лекарствената форма,
определена в Позитивния лекарствен списък по
чл. 262, ал. 4, т. 3 и 4 ЗЛПХМ, поради което
и търговската отстъпка е въпрос на целесъобразност и оперативна самостоятелност на
органа, която не е в противоречие с чл. 262
ЗЛПХМ, а оспорването в тази му част като
неоснователно следва да бъде отхвърлено.
Оспорването по пункт 4 от жалбата, а именно разпоредбата на чл. 5, т. 3 от наредбата,
съгласно която „международното непатентно
наименование, към което принадлежи лекарственият продукт, е включено в списъка по
чл. 2, ал. 2“ и разпоредбата на чл. 5, т. 4 от
наредбата, съгласно която „налице е съответствие между показанията за прилагане на
лекарствения продукт, включени в разрешението за употреба, и списъка по чл. 2, ал. 2“,
съдът намира, че е основателно. Оспорените
разпоредби са част от критериите за заплащане на лекарствени продукти.
Разпоредбата на чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ (в
редакция към момента на приемане на оспорените разпоредби на наредбата) посочва
съдържанието на Позитивни я лекарствен
списък (ПЛС), а именно по т. 3 и 4 – лекарствени продукти, предназначени за лечение
на СПИН, на инфек циозни забол явани я,
на заболявания извън обхвата на Закона за
здравното осигуряване, заплащани по реда на
чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както
и ваксини за задължителни имунизации и ре-
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имунизации, ваксини по специални показания
и при извънредни обстоятелства, специфични
серуми, имуноглобулини. Тези лекарствени
продукти се подробно индивидуализирани в
приложение № 3 и приложение № 4 към ПЛС
чрез анатомотерапевтичен код, международно
непатентно наименование, наименование на
лекарствения продукт, лекарствена форма,
количество на активно лекарствено вещество, окончателна опаковка, притежател на
разрешението за употреба, цена по чл. 258,
ал. 1 от закона и т.н. В съответствие с изискванията на ЗЛПХМ в чл. 5, т. 1 от наредбата
първият критерий за заплащане на лекарствените продукти е лекарственият продукт,
съдържащото(ите) се в него лекарствено(и)
вещество(а) и лекарствената форма, в която
се предлага, да са включени в Позитивния
лекарствен списък по чл. 262, ал. 4, т. 3 и 4
ЗЛПХМ. С оспорените критерии, визирани
в чл. 5, т. 3 и 4, а именно „международното
непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият продукт, да е включено
в списъка по чл. 2, ал. 2“ и „налице е съответствие между показанията за прилагане на
лекарствения продукт, включени в разрешението за употреба, и списъка по чл. 2, ал. 2“,
е нарушена разпоредбата на чл. 262, ал. 4,
т. 3 и 4 ЗЛПХМ и приетите приложение № 3
и приложение № 4 към ПЛС за вида и броя
на лекарствени продукти, тъй като същите
се редуцират (намаляват) до лекарствени
продукти, посочени в списъка по чл. 2, ал. 2
от наредбата. В тази насока е неоснователен
доводът, изложен в становището на ответника
по жалбата, а именно, че няма нормативно
задължение всички лекарствени продукти,
включени в съответното приложение на ПЛС,
да бъдат заплащани със средства от републиканския бюджет, както и че изискването е
обратното, а именно, за да се заплати даден
лекарствен продукт с обществени средства,
то той следва да е включен в ПЛС. Действително определянето на медицинските услуги,
които са свързани със заплащане на лечение
за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, т.е. конкретните
заболявания, е предоставено от законодателя
в правомощие на министъра на здравеопазването чрез издаване на процесната наредба,
но видовете лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни
заболявания, на заболявания извън обхвата
на Закона за здравното осигуряване, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за
здравето, са регламентирани от разпоредбата
на чл. 262, ал. 5, т. 3 ЗЛПХМ и те са част от
съдържанието на ПЛС. Ограничаването на
заплащането на лекарствените продукти до
международното непатентно наименование,
към което принадлежи лекарственият продукт
само ако е част от списъка по чл. 2, ал. 2 от
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наредбата, както и изискването на наличие
на съответствие между показанията за прилагане на лекарствения продукт, включени
в разрешението за употреба със списъка по
чл. 2, ал. 2 от наредбата, въпреки че същите
лекарствени продукти са включени в приложение № 3 и № 4 от ПЛС, е в нарушение на
посочената разпоредба на ЗЛПХМ.
С оглед на изложеното приетите допълнителни критерии за заплащане на лекарствените продукти, визирани в чл. 5, т. 3
и 4 от наредбата като противоречащи на
чл. 262, ал. 4, т. 3 и 4 от ЗЛПХМ, следва да
бъдат отменени.
Оспорването по пункт 11 от жалбата, а
именно разпоредбата на чл. 23, ал. 6 от наредбата, съгласно която непостъпването в
Министерството на здравеопазването в срок
на заявките по ал. 2 и 3 се счита за липса
на необходимост от лекарствени продукти,
доставяни по реда на тази наредба, настоящият състав намира, че също е основателно. Оспорената разпоредба е част от раздел
III на наредбата – Отчетност и контрол, и
е свързана с процеду рата и сроковете за
пол у чаване на необходимите предписани
количества лекарствени продукти от лечебните заведения и изготвяните от тях заявки
по образец съгласно приложение № 10.
Както беше посочено по-горе в мотивите на това решение, задължение на МЗ
е осиг у ряванет о на конс т и т у ц ионно т о и
законовото право на пациентите, страдащи
от редки заболявания, да получат лечение.
В правомощията на министъра на здравеопазването въз основа на делегацията по
чл. 82 ЗЗ е провеж дането на държавната
политика в областта на здравето на гражданите – проу чване, изследване и нормативното му уреждане. Действително крайни
получатели на лекарствените продукти са
лечебните заведения, в които се извършва
лечението на пациентите. Съгласно чл. 3,
ал. 1 ЗЛЗ – Лечебните заведения, без тези
по чл. 5, ал. 1, се създават по Търговския
закон или по Закона за кооперациите, както
и като дружества по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или
на държава, страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
при спазване изискванията на този закон.
Съгласно чл. 6, ал. 1 – Лечебните заведения
осъществяват дейност та си при спазване
на медицинските стандарти за качество на
оказваната медицинска помощ и осигуряване
защита на правата на пациента. Медицинските стандарти се утвърждават с наредби на
министъра на здравеопазването, като съгласно ал. 3 предоставят информация за извършваната от тях медицинска дейност, както и
медико-статистическа информация съгласно
наредба на министъра на здравеопазването,
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съгласувана с Националния статистически
институт, а съгласно ал. 5 – Контролът върху
лечебните заведения за спазване на стандартите по ал. 1 и изискванията по чл. 19, ал. 2
и 3 се осъществява от контролните органи,
посочени в този закон, Закона за здравето и
Закона за здравното осигуряване. При анализа
на посочените разпоредби се налага изводът,
че отношенията между министъра на здравеопазването и лечебните заведения – крайни
получатели, не са равнопоставени и неизпълнението от тяхна страна на нормативно
определените срокове не може да рефлектира
върху правата на пациентите, като се създава
преграждаща правото им фикция за липса
на необходимост от лекарствени продукти,
доставяни по реда на тази наредба. С оглед
на изложеното оспорената разпоредба като
противоречаща на принципите в чл. 81, ал. 2
ЗЗ досежно правото на достъпна медицинска
помощ, меж ду които са: своевременност,
достатъчност и качество на медицинската
помощ и зачитане правата на пациента,
следва да бъде отменена. Въведаната фикция
противоречи на нормата на ЗЗ, с което се
нарушава чл. 15, ал. 2 ЗНА, тъй като не може
подзаконов нормативен акт чрез фикция да
ограничава гарантирани права на гражданите
със закон и с Конституцията.
Предвид на изложеното и на основание
чл. 193 АПК Върховният административен
съд, І отделение,
РЕШИ:
Отменя по оспорване на сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“
ч рез за кон н и я си п редс та ви т ел Теодора
Кузманова разпоредбите на: чл. 2, ал. 4 в
частта „и в съответствие с осигурените в
бюджета на Министерството на здравеопазването средства“, чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 4,
чл. 11, ал. 2 в частта „и в съответствие с
осигурените в бюджета на Министерството
на здравеопазването средства“, чл. 27а, ал. 1,
в частта „и осигурените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства“,
чл. 5, т. 3 и 4, чл. 23, ал. 6 от Наредба № 34
от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските
граждани за заболявания извън обхвата на
за д ъ л ж и телното зд равно осиг у ряване на
министъра на здравеопазването.
Отхвърля оспорването в останалата му
част като неоснователно.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 4173 от 22.03.2012 г., постановено от петчленен състав на Върховния административен
съд по адм. дело № 16362 от 2011 г.
Председател:
Георги Колев
2186
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 33-НС
от 30 март 2014 г.

относно утвърждаване на образец на изборна книга – удостоверение за избран за народен
представител
На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 247, т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образец на изборна книга – удостоверение за избран за народен представител,
съгласно приложението.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
Приложение
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран народен представител
№ .................................../.............................. г.
(по чл. 247, т. 4 от Изборния кодекс)
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № .................... от ......................... г.
на Централната избирателна комисия
г-н/г-жа ..........................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН .............................................., е избран/а за народен представител в листата на .....................................
............................................................................................................................................................................................
(партия/коалиция от партии)
в многомандатен изборен район ................................................................................ № .......................................
в изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.
Председател:
Секретар:
2263
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-16
от 21 март 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж
„Иком интелект“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-126 от 28.07.2003 г. (ДВ, бр. 72 от 2003
г.), изм. със Заповед № РД-14-121 от 12.07.2004 г.
(ДВ, бр. 66 от 2004 г.), изм. със Заповед № РД-14154 от 21.07.2006 г. (ДВ, бр. 64 от 2006 г.), изм. и
доп. със Заповед № РД-14-356 от 22.07.2008 г.
(ДВ, бр. 71 от 2008 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-66 от 21.06.2010 г. (ДВ, бр. 52 от 2010 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-39 от 16.06.2011 г.
(ДВ, бр. 51 от 2011 г.), както следва:
В изречението „Колежът организира обучение
по професионални направления:“ се добавя: „т. 4.
код 813 Спорт, професия код 813030 Треньор,
специалност код 8130301 Конен спорт – четвърта
степен на професионална квалификация, с прием
след завършено средно образование, дневна и
задочна форма на обучение“.
Министър:
Ан. К лисарова
2195
ЗАПОВЕД № РД-14-17
от 21 март 2014 г.
На основание чл. 11, а л. 3 от Закона за
народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2,
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на „Мечтатели 2013“ – ООД,
представлявано от София Руменова НиколоваМянкова, ЕИК 202766576, седалище и адрес на
управление Варна 9002, район „Приморски“,
ул. Битоля 36, ет. 7, ап. 16, да открие Частно
основно училище „Мечтатели“ – Варна.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за основно образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, удостоверение за
завършен начален етап на основно образование
и свидетелство за основно образование.
3. Официалният адрес на Частно основно
училище „Мечтатели“ – Варна, е: Варна, ул. Димитър Икономов 36, УПИ І, кв. 19 по плана на
23-ти м.р., гр. Варна.

4. Обучението се провежда на адрес: Варна,
ул. Димитър Икономов 36, УПИ І, кв. 19 по
плана на 23-ти м.р., гр. Варна.
5. Училището се управлява и представлява
от г-жа Теодора Вълканова Момчева.
Министър:
Ан. Клисарова
2196
ЗАПОВЕД № РД-14-18
от 21 март 2014 г.
На основание чл. 11, а л. 3 от Закона за
народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2,
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на Лилия Бориславова Борисова,
адрес – София 1324, ж.к. Люлин, бл. 802, вх. П,
ет. 5, ап. 16, да открие Частен професионален
колеж по спорт и мениджмънт – София.
1. Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове по
професионално направление код 345 Администрация и управление, по професия код 345020
Фирмен мениджър, специалност код 3450212
Предприемачество и мениджмънт;
– по професионално направление код 811
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,
по професия код 811010 Хотелиер, специалност
код 8110102 Организация и управление на хотелиерството;
– по професионално направление код 813,
по професия код 813030 Треньор, специалност
код 8130301 По вид спорт – баскетбол, волейбол, футбол;
– по професионално направление код 813,
по професия код 813050 Инструктор по фитнес,
специа лност код 8130501 Фи т нес – чет върта
степен на професионална квалификация, прием
след завършено средно образование, задочна
форма на обучение.
2. Колежът има право да издава свидетелство
за професионална квалификация.
3. Официалният адрес на Частен професионален колеж по спорт и мениджмънт – София,
е: София, ж.к. Люлин 7, бл. 744, ет. 1.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
ж.к. Люлин 7, бл. 744, ет. 1.
5. Колежът се управлява и представлява от
Лилия Бориславова Борисова.
Министър:
Ан. Клисарова
2197

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-183
от 6 март 2014 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33,
ал. 1, т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените
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територии (ЗЗТ) с цел опазване на растителен
вид – Немска жълтуга (Genista germanica), и
неговото местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Немска
жълтуга“ в землището на гр. Батак, община
Батак, област Пазарджик, с площ 16,718 дка.
2. Защитена местност „Немска жълт у га“
включва поземлени имоти с идентификатори
02837.15.200, 02837.15.201, 02837.15.202, 02837.15.206,
02837.15.207, 02837.15.208, 02837.15.209, 02837.15.210
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Батак, община Батак, област
Пазарджик, одобрена със Заповед № РД-18-10
от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(ДВ, бр. 36 от 2011 г.), с обща площ 16,718 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. строителство, с изключение на дейности,
свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
3.4. внасяне на неместни видове;
3.5. складиране и извозване на дървен материал;
3.6. залесяване.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Пазарджик, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената местност в
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Батак, ЕК АТТЕ 02837, община Батак, област Пазарджик.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните
разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
2070
ЗАПОВЕД № РД-185
от 6 март 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
невъзстановимо увредени:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. вековно дърво от вида Зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на с. Бистрилица, община Берковица, област Монтана,
обявено със Заповед № 174 от 9.03.1983 г. на
КОПС при МС (ДВ, бр. 26 от 1983 г.); вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 1490;
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1.2. вековно дърво от вида Цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Белов рът, землището на
с. Лесковец, община Берковица, област Монтана,
обявено със Заповед № 1241 от 22.11.1985 г. на
КОПС при МС (ДВ, бр. 94 от 1985 г.); вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 1701;
1.3. вековно дърво от вида Цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Белов рът, землището на
с. Лесковец, община Берковица, област Монтана,
обявено със Заповед № 1241 от 22.11.1985 г. на
КОПС при МС (ДВ, бр. 94 от 1985 г.); вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 1712.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
2071
ЗАПОВЕД № РД-186
от 6 март 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
невъзстановимо увредени:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. Чинар (Platanus sp.), намиращо се в местността Св. св. Константин и Елена в квартал
Лъджа, землището на Ивайловград, община
Ивайловград, област Хасково, обявено със Заповед № 216 от 5.04.1979 г. на КОПС при МС
(ДВ, бр. 35 от 1979 г.), заведено в Държавния
регистър под № 1074.
1.2. Черен бор (Pinus nigra), намиращо се в
местността Гробището, землището на с. Бял
кладенец, община Стамболово, област Хасково,
обявено със Заповед № 2592 от 13.09.1961 г. на
ГУГ при МС, заведено в Държавния регистър
под № 400.
1.3. Летен дъб (Quercus robur), намиращо се в
землището на Димитровград, община Димитровград, област Хасково, обявено със Заповед
№ 1042 от 30.11.1984 г. на КОПС при МС (ДВ,
бр. 102 от 1984 г.), заведено в Държавния регистър под № 1652.
1.4. Чинар (Platanus sp.), намиращо се в местността Хухленския чинар, землището на с. Хухла,
община Ивайловград, област Хасково, обявено
със Заповед № 715 от 12.03.1975 г. на МГОПС,
заведено в Държавния регистър под № 721.
1.5. Полски ясен (Fraxinus oxycarpa), намиращо се в с. Пазарци, община Момчилград,
област Кърджали, обявено със Заповед № 543
от 23.05.1984 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 48
от 1984 г.), заведено в Държавния регистър под
№ 1658.
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1.6. Бяла топола (Populus alba), намиращо се
в местността Старите гробища, землището на
с. Вълче поле, община Любимец, област Хасково, обявено със Заповед № 1301 от 5.05.1974 г.
на МГОПС, заведено в Държавния регистър
под № 675.
1.7. Зимен дъб (Quercus petraea), намиращо се
в двора на джамията в землището на с. Бенковски, община Кирково, област Кърджали, обявено
със Заповед № 715 от 12.03.1975 г. на МГОПС,
заведено в Държавния регистър под № 719.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
2072

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № 352
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и 17 от Закона
за Националната агенция за приходите и чл. 12,
ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс във връзка с чл. 12, ал. 1 и 2 и чл. 22,
ал. 3 от Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията
и реда за осъществяване на фискален контрол
върху движението на стоки с висок фискален
риск на територията на Република България и
изискванията към фискалните контролни пунктове нареждам:
1. Формата на униформеното облек ло за
органите по приходите, извършващи фискален
контрол на фискални контролни пунктове, като
комплект за един служител да включва:
1.1. жилетка в тъмносин цвят със светлоотразителни ленти в сиво и прозрачен джоб в
горната част;
1.2. водоустойчиво яке с подвижна подплата – 1 бр.;
1.3. зимен хидрофобиран панталон – 1 бр.;
1.4. летен тактически панталон – 2 бр.;
1.5. риза с дълъг ръкав – 2 бр.;
1.6. риза с къс ръкав – 2 бр.;
1.7. лятна шапка – 1 бр.;
1.8. зимна шапка – 1 бр.;
1.9. кожени ръкавици – 1 чифт;
1.10. зимни обувки – 1 чифт;
1.11. летни обувки – 1 чифт;
1.12. текстилен колан – 1 бр.
2. Униформеното облекло по т. 1.2 – 1.8 е в
сив цвят и със светлосиви обозначителни знаци.
3. Жилетката по т. 1.1 е част от униформения
комплект за съответния сезон и е снабдена с
ясно различими и видими, включително през
тъмнатата част на денонощието, обозначителни
знаци, както следва:
3.1. под левия прозрачен джоб – логото на
Националната агенция за приходите в сиво;
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3.2. на гърба в областта на плещите – светлосив светлоотразителен надпис „НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ“ и под него светлосив светлоотразителен надпис „NATIONAL
REVENUE AGENCY“.
4. До осигуряване па пълния комплект от
у ниформеното облек ло по т. 1 органите по
приходите, извършващи фискален контрол на
фискални контролни пунктове, да изпълняват
служебните си задължения, ползвайки подходящо
облекло и жилетката по т. 1.1 от тази заповед.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Фискален
контрол“ в ЦУ па НАП, главния секретар на
НАП и заместник изпълнителния директор на
НАП, отговорен за ресор „Оперативни дейности“.
Изпълнителен директор:
Б. Атанасов
2185

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1570
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 и чл. 28, ал. 4
ЗПСК, чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 2859 от
20.03.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
отменя Решение № 1503 от 13.04.2011 г. (ДВ,
бр. 34 от 2011 г.) за забрана на „Монтажи“ – ЕАД,
София, извършването на разпоредителни сделки
с дълготрайни активи на дружеството, сключване
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
2132

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-5
от 18 март 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 645 от 27.11.2010 г. на А дминистративния
съд – Благоевград, постановено по адм. дело
№ 692/2010 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за територията на
поземлен имот с идентификатор 65334.300.1400,
гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота
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само по отношение на непълно, неточно или
неправилно изпълнение на цитираното съдебно
решение.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
2117
ЗАПОВЕД № РД-18-6
от 18 март 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 541 от 12.04.2012 г. на А дминистративния
съд – Благоевград, постановено по адм. дело
№ 969/2011 г., Решение № 2174 от 6.12.2013 г.
на Административния съд – Благоевград, постановено по адм. дело № 599/2013 г., одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на поземлен имот с идентификатор 56126.602.120, гр. Петрич, община Петрич,
област Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота
само по отношение на непълно, неточно или
неправилно изпълнение на цитираните съдебни
решения.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
2118
ЗАПОВЕД № РД-18-7
от 18 март 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 75 от 26.01.2011 г. на А дминист рат ивни я
съд – Благоевград, постановено по адм. дело
№ 711/2010 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за територията на
поземлени имоти с идентификатори 65334.90.699
и 65334.301.1404, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имотите
само по отношение на непълно, неточно или
неправилно изпълнение на цитираното съдебно
решение.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
2119
ЗАПОВЕД № РД-16-1
от 19 март 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 ЗКИР, както и
искане до Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, вх. № 10-23-10 от 18.12.2013 г., от
началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, откривам
производство по създаване на кадастрална кар-
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та и кадастрални регистри на урбанизираната
територия на с. Голак, землище с. Голак, и на
махали Гъола, Трите къщи, Вологарска, Бальова,
Гергичка и Шуманска, землище с. Долна Василица, община Костенец, област София.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геокад – 93“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
заповед № РД-15-62 от 25.07.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите
да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, общината
и кметствата.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
2054

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 99
от 20 февруари 2014 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столична община са постъпили
заявление вх. № ГР-94-Ц-5 от 19.02.2010 г. от
Цветанка Петрова Асенова, собственик на поземлен имот № 002073 по КВС, местност Завоите,
землище с. Герман, заявление вх. № ГР-94-Н-13
от 25.02.2010 г. от Наталия Стефанова Младенова, собственик на поземлен имот № 002047 по
КВС, местност Завоите, землище на с. Герман,
и заявление вх. № ГР-94-Ю-2 от 19.02.2010 г. от
Юлияна Панайотова Младенова, собственик
на поземлен имот № 002066 по КВС, местност
Завоите, землище на с. Герман, район „Панчарево“, с искане за разрешаване изработването
на проект за подробен устройствен план.
Към заявленията са приложени: нотариален акт № 14, том I, рег. № 1434, дело № 12
от 23.03.2004 г. за поземлен имот № 002073 по
КВС, скица за поземлен имот № 002073 по КВС,
издадена от Общинската служба по земеделие,
нотариален акт № 72, том IX, рег. № 20630, дело
№ 1537 от 5.12.2008 г. за поземлен имот № 002066
по К ВС, скица за поземлен имот № 002066
по КВС, издадена от Общинската служба по
земеделие, решение № 6253 от 28.05.1999 г. на
Позем лена ком иси я – Па н чарево, ск и ца за
поземлен имот № 002047 по КВС, издадена от
Общинската служба по земеделие, удостоверения за наследници, пълномощни и мотивирани
предложения.
Заявленията с приложените към тях доказателства заедно със становищата на отделите на
НАГ са разгледани на заседание на ОЕСУТ, като
с решение по протокол № ЕС-Г-44 от 11.05.2010 г.,
т. 16, е прието мотивираното предложение и е
предложено на главния архитект на СО да издаде
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заповед за допускане на устройствена процедура
при задължително спазване на условията на
отделите на НАГ.
Със заповед № РД-09-50-1054 от 25.06.2010 г.
на главния архитект на СО е допуснато изработване на подробен устройствен план – изменение
план за регулация и план за застрояване на
поземлени имоти № 002047, 002073 и 002066 по
КВС, местност Завоите, землище на с. Герман,
при спазване условията на отделите в НАГ.
Заповедта е изпратена до кмета на район
„Панчарево“ и заявителите за сведение и изпълнение с писмо изх. № ГР-94-Ц-5 от 29.06.2010 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Ц-5 от 9.12.2010 г.
е внесен за одобряване проект за подробен
устройствен план – изменение на план за регулация за местност в.з. Врана – Герман, кв. 1а,
откриване на задънена улица от о.т. 15а до о.т.
15е; откриване на задънена улица от о.т. 14а
до о.т. 15б и отреждане на нови УПИ II-2047,
за складове, офиси, магазини и жс, III-2066,
за складове, офиси, магазини и жс, IV-2073,
за складове, офиси, магазини и жс, план за
застрояване за новосъздадени УПИ II-2047, за
складове, офиси, магазини и жс, III-2066, за
складове, офиси, магазини и жс, IV-2073, за
складове, офиси, магазини и жс, кв. 1а, местност
в.з. Врана – Герман, с обяснителна записка.
Представен е проект за транспортен достъп
и организация на движението, който е съгласуван с положително становище № ОД 5866 от
1.12.2010 г. на началник-отдел „Пътна полиция“.
Проектът е подпечатан с печат „Съгласувано“
от сектор „ОБД“ – СО, на 1.12.2010 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Ц-5 от 27.01.2011 г.
допълнително са внесени съгласуван проект от
„Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-5195 от
29.12.2010 г. и декларация за наличие на съществуващата дървесна растителност, заверена от
дирекция „Зелена система“ – СО, на 16.12.2010 г.,
а със заявление вх. № ГР-94-Ц-5 от 17.03.2011 г.
е представен съгласуван проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 26.01.2011 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо рег. № 6602-255/4 от
13.12.2011 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок възражения
не са постъпили. Изработеният проект е разгледан на заседание на ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-3 от 17.01.2012 г., т. 12, е
направено служебно предложение същият да се
изработи върху одобрената със заповед № РД-1837 от 4.07.2011 г. и влязла в сила на 23.08.2011 г.
кадастрална карта на с. Герман и УПИ да се
урегулира само в частта на имотите, попадаща
в зона „Оз1“. След изпълнение на служебното
предложение коригираният проект да се съобщи
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ със
заявление вх. № ГР-94-Ц-5 от 26.01.2012 г. е
внесен коригиран проект и скици от СГКК за
поземлени имоти с идентификатори 14831.6525.47,
14831.6525.66 и 14831.6525.73 по КК и КР на
с. Герман.
Допълнително на 3.12.2012 г. е внесено заявление от Георги Йорданов Младенов, Любомир Борисов Николов, Благовест Любомиров
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Николов, Николай Стефанов Младенов, Георги
Георгиев Спасов, Мирослав Богомилов Милев и
Ива Георгиева Николова, собственици на поземлен имот с идентификатор 14831.6525.47 по КК
и КР на с. Герман, идентичен с поземлен имот
№ 002047 по КВС, местност Завоите, землище
на с. Герман, с което е поискано разрешаване
изработването на проект за ПУП.
На основание чл. 128, ал. 10 ЗУТ коригираният проект е съобщен на заинтересованите
лица, като съгласно писмо рег. № 6602-255/8
от 18.05.2012 г. на главния архитект на район
„Панчарево“ в законоустановения срок не са
постъпили възражения, предложения и искания.
Във връзка със становище от 25.07.2012 г. на
отдел „Правен“ при НАГ същият е върнат на
район „Панчарево“ за съобщаване на всички
заинтересовани лица, като е постъпило едно
възражение, а именно възражение вх. № 6602255/11 от 4.04.2013 г. от Васил Петров Янков и
Георги А лександров Стоименов, наследници
на Александър Стоименов Спасов, собственик
на поземлен имот № 002069 по КВС, касаещо
улица между о.т. 14 – о.т. 14а.
Възра жението е разгледано от ОЕСУ Т с
протокол № ЕС-Г-83 от 5.11.2013 г., т. 17, и
взето решение, че същото не се уважава, тъй
като улицата от о.т. 14 – о.т. 14а е предвидена с
действащия ПУП, одобрен със заповед № РД09-50-1670 от 25.10.2010 г. на главния архитект на
СО. Проектът е приет по реда на чл. 128, ал. 7
ЗУТ, като е предложено да бъде изпратен в СОС
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
C оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗР на
ЗИДЗУТ.
Искането е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ, а именно Цветанка Петрова Асенова, като
собственик на поземлен имот № 002073 по КВС,
землище на с. Герман, идентичен с поземлен
имот с идентификатор 14831.6525.73 по КККР на
с. Герман, Наталия Стефанова Младенова, като
собственик на поземлен имот № 002047 по КВС,
землище на с. Герман, идентичен с поземлен
имот с идентификатор 14831.6525.47 по КККР
на с. Герман, и Юлияна Панайотова Младенова,
като собственик на поземлен имот № 002066
по КВС, землище на с. Герман, идентичен с
поземлен имот с идентификатор 14831.6525.66
по КККР на с. Герман, което се установява от
представените в производството документи за
собственост, скици от СГКК и удостоверения
за наследници.
Съгласие с исканото одобряване на ПУП от
страна на останалите собственици на поземлен
имот № 002047 по КВС, землище на с. Герман,
идентичен с поземлен имот с идентификатор
14831.6525.47 по КККР на с. Герман – Георги
Йорданов Младенов, Любомир Борисов Николов, Благовест Любомиров Николов, Николай
Стефанов Младенов, Георги Георгиев Спасов,
Мирослав Богомилов Милев и Ива Георгиева
Николова, е налице, което обстоятелство се
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установява от подаденото от същите лица заявление от 3.12.2012 г.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет на плана, попадат в двете устройствени зони,
а именно: „Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в градския район“ („Оз1“)
и „Зона на градски паркове и градини“ („Зп“),
като частта от същите, попадаща в зона „Зп“,
не е предмет на ПР с този проект. Имотите се
урегулират за първи път, като регулационните
граници следват имотните такива в зона „Оз1“, с
което е спазено изискването на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои в изменение на уличната регулация, което
се налага за урегулиране на задънена улица от
о.т. 15а до о.т. 15е и задънена улица от о.т. 14а
до о.т. 15б с цел осигуряване на лице (изход)
към улица на новообразуваните УПИ II-47, за
складове, офиси, магазини и жс, УПИ III-66, за
складове, офиси, магазини и жс, и УПИ IV-73, за
складове, офиси, магазини и жс, в съответствие
с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С оглед на горното е налице основание по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14,
ал. 3 ЗУТ относно изменението на уличната
регулация.
Предвиденото с проекта урегулиране на улици
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПЗ в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Улиците се одобряват при спазване изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като
лицето на УПИ отговаря на размерите по чл. 81,
ал. 3 ЗУТ.
УПИ II-2047 – за складове, офиси, магазини
и жс, УПИ III-2066 – за складове, офиси, магазини и жс, и УПИ IV-2073 – за складове, офиси,
магазини и жс, попадат в „Зона за общественообслужващи дейности“ („Оо“), в която съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 16, е
допустимо конкретното предназначение да е „за
складове, офиси, магазини и жс“. Показателите
на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 3-етажно ниско като характер и свободностоящо като
начин застрояване. Планът се одобрява при спазване изискванията на чл. 35 ЗУТ по отношение
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изискуемите разстояния на нежилищни сгради
до вътрешните граници на УПИ.
С оглед на горното с проекта на плана за
застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и сгради, включително
през улица.
Осъществяването на достъпа до имотите е
доказано със съгласувания от компетентните
органи проект за организация на движението.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация относно наличната дървесна растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, чл. 17, ал. 1, чл. 81, ал. 1
и 3, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 16 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-3
от 17.01.2012 г., т. 12, № ЕС-Г-42 от 5.06.2012 г.,
т. 16, и № ЕС-Г-83 от 5.11.2013 г., т. 17, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за м. в.з. Врана – Герман, изменение на границите на кв. 1а, откриване на задънена улица
от о.т. 15а до о.т. 15е, откриване на задънена
улица от о.т. 14а до о.т. 15б, отреждане на нови
УПИ II-47 – за складове, офиси, магазини и жс,
III-66 – за ск ладове, офиси, магазини и жс,
I V-73 – за ск ладове, офиси, магазини и жс,
по кафявите и зелените линии, цифри, букви,
текст, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект и с корекциите във виолетов и
оранжев цвят.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
новосъздадени УПИ II-47 – за складове, офиси,
магазини и жс, III-66 – за складове, офиси, магазини и жс, IV-73 – за складове, офиси, магазини
и жс, кв. 1а, м. в.з. Врана – Герман, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2231
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РЕШЕНИЕ № 102
от 20 февруари 2014 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столична община е постъпило
заявление вх. № ГР-94-А-30 от 19.09.2012 г. от
Антон Гицов Николов чрез пълномощника си
Жоржета Рафаилова с искане за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и
застрояване на УПИ I-3030, кв. 151а, местност
С. Лозен, район „Панчарево“. Към заявлението
е приложена скица с предложение за изменението и нотариален акт № 84, том II, рег. № 2379,
дело № 261 от 8.09.2004 г., скица от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 44063.6221.3988,
мотивирано предложение с обяснителна записка
и извадка от действащия ПУП, пълномощно.
Със заповед № РД-09-50-1083 от 15.12.2012 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение план за регулация и застрояване на УПИ XI-3030, кв. 151а, местност с. Лозен.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-А-30 от 18.12.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-А-30 от 11.06.2013 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение план за регулация
за УПИ I-3030, отреждане на УПИ I-3988 и УПИ
IX-3988, кв. 151а, откриване на задънена улица
от о.т. 991 до о.т. 992 и изменение на план за
застрояване за новосъздадени УПИ I-3988 и УПИ
IX-3988, кв. 151а, местност с. Лозен, с обяснителна записка и извадка от действащия ПУП.
Представени са съгласуван проект от „Софийска
вода“ – АД, с писмо № ТУ-3358 от 26.05.2005 г.
и декларация относно съществуващата дървесна
растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ – СО, на 19.04.2013 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо рег. № 6602-9/2 от
4.10.2013 г. на кмета на район „Панчарево“ в
законоустановения срок не са постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-90 от
26.11.2013 г., т. 19, като е предложено да бъде
изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовано
лице по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик
на УПИ I-3030, кв. 151а, м. С. Лозен – предмет
на изменението, а именно Антон Гицов Николов, съгласно нотариален акт № 84, том II, рег.
№ 2379, дело № 261 от 8.09.2004 г. Въз основа на
същия документ за собственост лицето е вписано
като такова в приложената скица от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 44063.6221.3988.
Предвид горното е доказано основанието
за одобряване на ИПРЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
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Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПРЗ
от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект за изменение на плана за регулация се изменят границите на УПИ
I-3030, което се състои в разделяне на същия
по искане на собственика му, с оглед създаване
на два урегулирани поземлени имота, които се
отреждат за поземлен имот с идентификатор
44063.6221.3988.
Изменението в регулационния план е в съответствие с разпоредбата на чл. 15, ал. 3 ЗУТ,
съгласно която границите на урегулираните
поземлени имоти могат да се променят с план
за регулация само със съгласието на собствениците им, което безспорно е налице, тъй като
собственик на урегулирания поземлен имот,
чиито граници се променят, е едно и също
лице, изразило съгласието си в този смисъл чрез
иницииране на настоящото административно
производство.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Действащият ПУП на УПИ I-3030 – предмет
на изменението, е одобрен със заповед № РД09-129 от 21.05.1990 г. и заповед № РД-09-50-943
от 27.09.2005 г., а кадастралната карта за територията е одобрена със заповед № РД-18-46
от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор на
АГКК.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ,
с оглед на което за одобряване на ПУП – ИПРЗ
за УПИ IV – за ресторант и озеленяване, е
налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 2 и ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои в изменение на улична регулация с оглед
откриване на задънена улица от о.т. 991 до о.т.
992 с цел осигуряване на лице (изход) към улица
на новообразуван УПИ I-3988 в съответствие с
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ
относно изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на УПИ отговаря на размерите по чл. 81,
ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
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одобри проекта за ИПРЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване
в природна среда“ (Жм1). Предвиденото застрояване на жилищни сгради е допустимо в тази
устройствена зона съгласно приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата върху плана, отговарят
на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 3-етажно ниско като характер и свободностоящо като
начин застрояване. Планът се одобрява при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по
отношение изискуемите разстояния на жилищни
сгради до вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното заснемане
и експертна оценка на дървесната растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 15 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 134,
ал. 2, т. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 31,
ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
т. 6 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-90 от 26.11.2013 г.,
т. 19, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за улична регулация между о.т. 99й и о.т. 99к,
откриване на задънена улица от о.т. 991 до о.т.
992, изменение на план за регулация за УПИ
I-3030, изменение на границите на УПИ I-3030,
създаване на нови УПИ I-3988 и УПИ IX-3988,
кв. 151а, местност С. Лозен, по кафявите линии, цифри, букви и зачертавания и зелените
линии и цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план
за застрояване на новообразувани УПИ I-3988
и УПИ IX-3988, кв. 151а, местност С. Лозен,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
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Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
2242
РЕШЕНИЕ № 103
от 20 февруари 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО е постъпило заявление вх. № ГР-9400-27 от 12.02.2013 г. от Мария Еремиева Кайзер
чрез пълномощник Стефка Драганова Пенева
и Симона Иванова Михалева с искане за разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план
за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ
VIII-1153, 1164, 1165 от кв. 108, м. Манастирски
ливади-изток, район „Триадица“.
Към заявлението са приложени: мотивирано предложение; пълномощно; скица за УПИ
VIII-1153, 1164, 1165 от район „Триадица“; удостоверение за идентичност на имена; нотариален
акт № 148, том II, рег. № 3775, дело № 387 от
12.11.1999 г. за имот пл. № 1164 на името на
Симона Иванова Михалева; нот. акт № 128, том
Ia, рег. № 1525, дело № 129 от 6.10.2000 г. за имот
№ 1153 на името на Мария Еремиева Попова.
С писмо изх. № ГР-94-00-27 от 3.04.2013 г. са
дадени указания на заявителите.
Със заявление вх. № ГР-94-00-27 от 22.05.2013 г.
са представени допълнително: мотивирано предложение; нотариален акт № 60, том LLLLXI,
дело № 41411 от 8.12.1997 г. за западната реална
част – дял IV на имот пл. № 1147 на името на
Десислава Владимирова Шипкова и Денчо Раданов Недялков; договор за доброволна делба от
7.05.1998 г., по силата на който Десислава Владимирова Шипкова и Еремия Венелинов Попов
стават изключителни собственици на дял I с
площ 506 кв. м, съставляващ имот с пл. № 1153,
а Денчо Раданов Недялков и Албена Симеонова
Недялкова стават изключителни собственици
на дял II с площ 506 кв. м, съставляващ имот
с пл. № 1153; скица от неодобрен кадастрален
план от 3.11.2000 г. за имот пл. № 1153; скица от
неодобрен кадастрален план от 26.01.1998 г. за
имот пл. № 1147; скица от неодобрен кадастрален
план от 26.01.1998 г. за имот пл. № 1151; справка
за имоти с № 1153, 1164, 1165; потвърждаване от
Мария Кайзер действията, извършени от Стефка
Драганова Пенева.
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След становище на отдел „Правен“ са дадени
допълнителни указания на заявителите.
Със заявление вх. № ГР-94-00-27 от 2.07.2013 г.
са представени: пълномощно от Мария Кайзер на
името на Стефка Драганова Пенева; комбинирана
скица за пълна или частична идентичност между
имот № 1147, 1153 и имоти с № 1153, 1164 и 1165;
нотариално заверено съгласие за исканото ИПРЗ
от Албена Симеонова Недялкова; съгласие от
Денчо Раданов Недялков; нотариално заверено
съгласие от Десислава Владимирова Попова и
Еремия Венелинов Попов.
За я в лен ие т о, п ри ложен и т е док у мен т и и
мотивираното предложение са разгледани от
отделите в НАГ.
Със заповед № РД-09-50-533 от 26.07.2013 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за ИПРЗ на УПИ VIII-1153,
1164, 1165, кв. 108, м. Манастирски ливади-изток.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до кмета на район „Триадица“ и до
заявителите.
Със заявление вх. № ГР-94-00-27 от 16.09.2013 г.
в НАГ е внесен проект за ИПРЗ за изпълнение
на процедурите по одобряването му с обяснителна записка. Приложени са изходни данни от
„Софийска вода“ – АД, от м. 08.2013 г.; съгласуване от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от
11.09.2013 г.; контролно геодезическо заснемане
на съществуващата дървесна растителност и
декларация за отсъствие на висока дървеснохрастова растителност, заверена от дирекция
„Зелена система“ при СО на 27.08.2013 г.
Проектът е изпратен в район „Триадица“ за
съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ с
писмо изх. № ГР-94-00-27 от 27.09.2013 г.
Проектът е съгласуван от отделите „ОУП“
и „БДПР“ при НАГ – СО.
С писмо изх. № 6602-295 от 7.11.2013 г. главният архитект на район „Триадица“ връща в НАГ
проекта с уведомлението, че в законоустановения
срок възражения не са постъпили. Приложен е
разписен списък.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протоколи № ЕС-Г-88 от 19.11.2013 г.,
т. 7, и № ЕС-Г-5 от 21.01.2014 г., т. 3.
Горното решение е коригирано по отношение
на компетентността с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-5 от 21.01.2014 г., т. 3.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване проект за ПУП е
направено от заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – собственици
на поземлени имоти с пл. № 1153, 1164 и 1165,
попадащи в УПИ VIII – предмет на плана, съгласно представените документи за собственост
и скици.
Спазени са административнопроизводствените правила за издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, проектът
е съобщен на заинтересованите лица, съгласуван
е с експлоатиращите дружества, разгледан е и
е приет от ОЕСУТ.
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Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
УПИ VIII-1153, 1164, 1165 – предмет на изменението, попада в „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ („Жм“), в която
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 4, е допустимо конкретното предназначение
на новообразуваните УПИ VIII-1153 и IX-1164
да е „за жилищно строителство“. Параметрите
на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действащ кадастрален план, с което е спазено
изискването на § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със заповед № РД-09-50-95 от 28.02.2000 г.
и с решение № 50 по протокол № 24 от 30.03.2001 г.
на СОС.
С внесения проект се предвижда ИПР на
УПИ VIII-1153, 1164, 1165, кв. 108, като в границите му се образуват два нови УПИ: УПИ
VIII-1153 и IX-1164 по границите на имотите в
кадастралния план с изключение на частите,
попадащи под улица.
За осигуряване на лице (изход) към улица на
нов УПИ IX-1164 се предвижда задънена улица
от о.т. 473а до о.т. 473б в съответствие с чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 3 и чл. 81, ал. 1, изр. 1 и ал. 3
ЗУТ. Задънената улица се регулира в рамките
на имот с пл. № 1165 и част от имот пл. № 1153,
за което е налице съгласие от собствениците.
Достъпът до нов УПИ VIII-1153 е по действащата улична рег улаци я и новопредвидената
задънена улица.
С ИПЗ в нови УПИ VIII-1153 и IX-1164 се
предвижда застрояване с 3-етажни свободностоящи жилищни сгради във всеки от урегулираните
поземлени имоти при макс. Кк = 10 м.
Предвид горното за одобряване на проекта
за ПУП – ИПРЗ е налице основание по чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на собствениците на
имоти с № 1153, 1164, 1165, попадащи в УПИ
VIII, кв. 108 – предмет на плана.
П ла н ът за зас т роява не се одобрява п ри
спазване изискванията за разстояния по чл. 31,
ал. 1, 4, 5, чл. 32 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, както и изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С проекта се предвижда отчуждаване за прокарване на задънена улица от имоти – частна
собственост на физически лица, поради което и
на основание чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС компетентен
да одобри плана е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 81,
ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 и 2 ЗУТ, чл. 19,
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ал. 4 ЗУЗСО, устройствена категория по т. 4 от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и решение по
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-88 от 19.11.2013 г.,
т. 7, и № ЕС-Г-5 от 21.01.2014 г., т. 3, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. Манастирски ливади-изток,
кв. 108, УПИ VIII-1153, 1164, 1165 за създаване
на нови УПИ VIII-1153, УПИ IX-1164 и нова
задънена улица по о.т. 473а – о.т. 473б по кафявите и зелените линии, цифри и зачерквания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване на м. Манастирски ливади-изток,
кв. 108, УПИ VIII-1153 и УПИ IX-1164 (нови)
съгласно приложения проект и без допускане
на намалени разстояния към вътрешните регулационни линии и между сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към вътрешните регулационни линии и между сгради, включително
през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Триадица“ и
се изпращат в А дминистративния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
2243

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1127
от 7 март 2014 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 конку рсите и Решение № 68 от
6.02.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 13.05.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на УПИ I – 291 общ.,
кв. 23, м. Левски – зона В, ул. Станислав Доспевски (бивша), София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“.
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2. Начална тръжна цена – 226 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 22 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.05.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2177
РЕШЕНИЕ № 1128
от 7 март 2014 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 № 68 от
6.02.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 12.05.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на помещение към
трафопост (самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.1506.1022.13.1), ж.к. Дружба 1,
до бл. 165, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.05.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
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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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2178
РЕШЕНИЕ № 1130
от 7 март 2014 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 конку рсите и Решение № 66 от
6.02.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 13.05.2014 г. в 14 ч. в С т ол и ч ната
общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на магазин № 2
с идентификатор № 68134.2824.2436.7.24, София,
ул. Връх Манчо, бл. 4, вх. А, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 43 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон Врабча, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.05.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2179
РЕШЕНИЕ № 1131
от 7 март 2014 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 конку рсите и Решение № 66 от
6.02.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
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1. На 12.05.2014 г. в 14 ч. в С т ол и ч ната
общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на магазин № 1
с идентификатор № 68134.2818.4516.3.22, София,
ж.к. Обеля 1, до бл. 118, вх. В, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон Врабча, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.05.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2180
РЕШЕНИЕ № 1132
от 7 март 2014 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 Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 14.05.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
идентификатор № 68134.1380.189 в УПИ I, кв. 172,
София, ул. Елов дол 23, м. НПЗ – Военна рампазапад, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.05.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2181
РЕШЕНИЕ № 1134
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 453 от
14.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 8.05.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на сграда и УПИ II, кв. 29,
с. Горни Богров, ул. Васил Левски и ул. А л.
Стамболийск и, общинск и неж илищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 21 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.04.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2182
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РЕШЕНИЕ № 1139
от 7 март 2014 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 № 594 от
22.11.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 8.05.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
идентификатор № 68134.1386.407, (ПИ) № 407,
УПИ – I-405, 406, 407, кв. 18а, ж.к. Надежда,
ул. Недко войвода 26, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.04.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2183
РЕШЕНИЕ № 1555
от 21 март 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1,
т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 531 от 26.09.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 12.05.2014 г. в 15 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба
на пакет от 1197 акции, общинска собственост,
представляващи 34 % от капитала на „Спортноразвлекателен комплекс „Корали“ – АД.
2. Начална тръжна цена на пакета – 350 000 лв.
3. Стъпка на наддаване – в размер 15 000 лв.
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4. Депозитът за участие – в размер 35 000 лв.,
се внася по банкова сметка на Столичната
общинска агенция за приватизация № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при
„Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, София,
ул. Врабча 6, в срок до 9.05.2014 г.
5. Цялата покупна цена се заплаща чрез банков
превод по посочена банкова сметка на СОАП
в деня на подписване на договора за продажба.
6. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба, неразделна част от нея.
7. Определя цена на тръжната документация
в размер 800 лв. с вкл. ДДС, платима в брой, в
сградата на Столичната общинска агенция за
приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, в
приемното време от 9 до 13 и от 13,30 до 16,30 ч.,
в срок до 8.05.2014 г. включително.
8. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 9.05.2014 г. включително
в приемното време от 9 до 13 и от 13,30 до
16,30 ч. Предложенията се подават в запечатан
непрозрачен плик в деловодството на СОАП.
9. Оглед на активите на дружеството може
да се извърши всеки работен ден до деня на
търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2184

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 68
от 28 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 27,
ал. 4 и 5 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за улична канализация до имот с № 006010 в
местността Еминова нива по КВС на с. Еленово
до с. Изгрев, община Благоевград, минаващ
през имот с № 006003 (полски път – общинска
собственост), имот с № 000079 (полски път – общинска собственост), имот с № 000081 (полски
път – общинска собственост) и имот с № 033001
(земи по чл. 19 ЗСПЗЗ – общинска собственост).
Председател:
Р. Тасков
2176

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
РЕШЕНИЕ № 8
от 12 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № II-1
от протокол № 6 от 11.06.2010 г. от заседание на
ОбЕСУТ, Решение № КЗЗ-20 от 31.10.2013 г. на
Комисията за земеделските земи Общинският
съвет – гр. Бобов дол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за имот № 023002,
местността Айгонската слива, масив 23, в землището на с. Мало село, община Бобов дол, за
промяна на предназначението му от земеделски
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имот в имот за религиозни дейности – параклис,
с площ на имота 3705 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Бобов
дол, област Кюстендил, до Административния
съд – Кюстендил.
Председател:
О. Зарев
2100

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-14-7700-3
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 129, ал. 3,
т. 1 ЗУТ одобрявам проект за изменение на
ПУП – парцеларен план, за линеен обект „Магистрален водопровод „Камчийск и п ясъци“,
ІІІ етап, подобект: „Участък от с. Старо Оряхово
до водоеми в к.к. Камчия“. Цялото трасе на
водопровода попада в землищата на с. Старо
Оряхово, община Долни чифлик, с. Равна гора
и с. Близнаци, община Аврен, област Варна, а
изменението е в частта на трасето, преминаващо през имоти 000441, 000435, 000243, 000087 и
000432 по КВС за землището на с. Равна гора,
община Аврен.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областния управител на област Варна до Административния
съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ив. Великов
2137

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1357-4
от 12 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на
кмета на община Варна с изх. № РД-14001854ВН
от 27.01.2014 г. Общинският съвет – гр. Варна,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за улична регулация на улици и
поземлени имоти – публична собственост (ПУР),
на селищно образувание Ментеше, в това число
и схеми: схема за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация,
схема за газоснабдяване, схема за вертикално
планиране, транспортно-комуникационна схема.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ч рез Общ и на Варна до А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Варна.
Председател:
Ив. Луков
1994
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ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 6
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 59, ал. 1, чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 3
ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин, одобрен с Решение
№ 181, взето с Протокол № 13 от 9.11.2004 г.,
в обхват масив 10971.74, местност Гриндул, и
ПИ 512.87, 512.85, 512.92, 512.89, 512.844, 512.846,
512.845, 512.171, 512.194, 512.99, 512.100, 512.101,
512.102, 512.103, 512.195, 512.196, 512.197, с който да
се промени предназначението на масив 10971.74,
местност Гриндул, от „Обработваеми земеделски
земи“ в за „Производствени дейности“, и на
ПИ 512.87, 512.85, 512.92, 512.89, 512.844, 512.846,
512.845, 512.171, 512.194, 512.99, 512.100, 512.101,
512.102, 512.103 от „Транспорт и комуникация“
в за „Производствени дейности“.
Председател:
Пл. Трифонов
2101
РЕШЕНИЕ № 8
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 136, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Видин – за промяна
предназначението на имоти с идентификатори
013014 и ПИ 013015 в местността Уния маре по
КВС землище с. Гомотарци от „Пасище и мери“
и „Обработваеми земеделски земи“ в „Специална
високотехнологична производствено-устройствена зона – ПС“.
Председател:
Пл. Трифонов
2102
РЕШЕНИЕ № 9
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
§ 8, ал. 2, т. 2 и 3, чл. 134, ал. 2, т. 1 и ал. 1, т. 2
във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – план
за регулация в обхват ПИ 161, попадащ в кв. 103
и кв. 104, с. Кутово, за който са отредени УПИ
VІІ161 и УПИ VІІІ161 в кв. 103 и УПИ VІ161 в
кв. 104, одобрен със Заповед № 4127 от 1965 г.,
с който да се променят регулационните линии
по имотна граница на ПИ 161, като при промяната се:
– обособят два нови квартала кв. 115 и кв. 116
и отпаднат кв. 103 и кв. 104;
– обособи улица с нови осови точки – о.т.
306, о.т. 305 и о.т. 307 между новите квартали.
Променят се номерата на съществуващите
УПИ на всички имоти, които попадат в обхвата
на новообразуваните квартали, както следва:

ВЕСТНИК
Нов
УПИ
(от
този
проект)

Стар УПИ
(от действащия ЗРП)

1
кв. 115
I152
кв. 115
ІI153
кв. 115
ІІI166
кв. 115
ІV161
кв. 115
V163
кв. 115
VІ162
кв. 115
VІІ161

2
кв. 103
I152
кв. 103
ІI153
кв. 103
ІІI166
кв. 103
ІV161
кв. 103
V163
кв. 103 VI162
кв. 103 VII161
кв. 103 VII161
кв. 103 VI162
кв. 103 VIІI161
кв. 103 IX1263
кв. 104 VIII146
кв. 104 VII146
кв. 104 VI161
кв. 104 V170
улица м/у о.т.
232 и 233
кв. 104 VI161
кв. 104 VII146
кв. 104 VIII146
кв. 104 V170
кв. 104 VI161
кв. 104
ІV169
кв. 104
ІІІ165
кв. 104
І166
кв. 104,
неномериран
УПИ
кв. 104, ХХІІ167
и ХХІ168
без двoрищна регулация
между тях
кв. 104
ХХ176
кв. 104 XVI171,172
кв. 104 XIV290
кв. 104 XV290
кв. 104 XIV290
кв. 104
ХVІІ173
кв. 104
ХVІІІ174
кв. 104
ХІХ175

кв. 115
VІІI171
кв. 115
ІX170
кв. 115
X169
кв. 115
XІ165
кв. 115
XІІ166
кв. 115
XІІІ167
кв. 115
XІV168

кв. 115
XV176
кв. 115
XVI171,172
кв. 115
XVII 280
кв. 115
XVІII173
кв. 115
XІХ174
кв. 115
XХ175
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Площ
Площ Уредени
от стар на нов сметки
УПИ
УПИ по регукъм нов (кв. м) лация
УПИ
към
(кв. м)
улицата

3
цялата

4
не се
изменя
цялата
не се
изменя
цялата
не се
изменя
цялата
не се
изменя
цялата
не се
изменя
856,9 1187,0
330,1
587,4 3295,8
28,4
831,6
335,0
71,4
367,8
443,8
33,3
597,0

5
Не

150,0
662,9
660,9
779,7
264,3
цялата

1473,8

Не

1044,0

Не

не се
изменя
не се
изменя
не се
изменя
не се
изменя

Не

не се
изменя

Не

не се
изменя
1061,9 1282,9
221,0
738,6
829,5
90,9
цялата
не се
изменя
цялата
не се
изменя
цялата
не се
изменя

Не

цялата
цялата
цялата

цялата

цялата

Не
Не
Не
Не
Не
Не

Не
Не
Не

Не
Не
Не
Не
Не

БРОЙ 31
1
кв. 116
І 281
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2
кв. 103 IX1263
кв. 103 X 281
кв. 104 IX 290
кв. 104 VIII146
улица м/у о.т.
232 и 233
кв. 116 кв. 103
ІІ 282
XІ 282
кв. 116 кв. 103
ІІІ 282
XІІ 282
кв. 116 кв. 103
ІV283,285 XІІІ283,285
кв. 116 кв. 103
V284
XІV284
кв. 116 кв. 103
VІ 291
XV291
кв. 116 кв. 103
VІІ1414
XVІ1414
кв. 116 кв. 103
VІІІ1414 XVІІ1414
кв. 116 кв. 103
ІХ1415
XVІІІ1415
кв. 116 кв. 104
X 290
IX 290
кв. 116 кв. 104
ХІ 286,287 X 286,287
кв. 116 кв. 104
ХІІ 288
XІ 288
кв. 116 кв. 104
ХІІІ 289 XІІ 289
кв. 116 кв. 104 XIV290
XІV290 кв. 104 XIII 290
Ново- кв. 103 VIII161
обракв. 103 IX1263
зувана кв. 103 X 281
улица кв. 104 IX 290
от о.т. кв. 104 VIII146
307 до кв. 104 XIII 290
о.т. 237 кв. 104 XIV290
кв. 104 XV290
улица м/у о.т.
232 и 233

3
223,0
848,8
43,1
3,1
169,9

4
1287,9

5
Не

не се
изменя
цялата
не се
изменя
цялата
не се
изменя
цялата
не се
изменя
цялата
не се
изменя
цялата
не се
изменя
цялата
не се
изменя
цялата
не се
изменя
598,2
598,2

Не

цялата

Не

цялата

не се
изменя
цялата
не се
изменя
цялата
не се
изменя
185,9
822,7
636,8
32,8 1384,2
330,3
82,0
121,2
190,1
151,9
206,6
122,9
146,4

Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

Не
Не
Не
Не

Председател:
Пл. Трифонов
2103

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РД-02-01-39
от 17 март 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по
чл. 28б ППЗСПЗЗ одобрявам помощен план и
план на новообразуваните имоти и регистър на
имотите към него в графичен и цифров вид на
земите, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актове, посочени в § 4 ПЗРЗСПЗЗ,
за териториите на землище Копчелиите – първа
част, кадастрални райони 505, 507, 508, 509, 511,
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512, 513, 514, 515 и 516, ЕК АТТЕ 38577, община
Габрово, област с а дминист рат ивен цен т ър
Габрово.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти заинтересованите лица могат
да подават чрез областния управител – Габрово,
пред районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Н. Григоров
2013

ОБЩИНА ЗАВЕТ
РЕШЕНИЕ № 33
от 20 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Завет, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – план
за регулация на УПИ VІ, кв. 84, и изменение на
уличната регулация между о.т. 548 и о.т. 529 и
о.т. 548 и о.т. 550, гр. Завет, община Завет, област Разград.
Проектът за изменение на подробния устройствен план – план за регулация, предвижда
УПИ VІ в кв. 84 да бъде разделен на три нови
УПИ. Един от новооразуваните УПИ VІІ запазва досегашното си предназначение „За музей и
КОО“, а другите два променят предназначението си – УПИ VІ – „За малкоетажно жилищно
строителство“, и УПИ VІІІ – „За малкоетажно
жилищно строителство“.
Предви ж да се изменение и на ули чната
регулация между о.т. 548 и о.т. 529 и о.т. 548 и
о.т. 550. Новопроектираната улична регулация
е съобразена със съществуващите на място
асфалтирани улици.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Завет пред Административния съд – Разград.
Председател:
М. Хасан
2014

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № РР-6
от 12 март 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 във връзка
с чл. 128, ал. 12 ЗУТ (посл. изм., ДВ, бр. 109 от
2013 г.) и с постъпило заявление за одобрение
на проект на ПУП – ПЗ с вх. № 22-00-40 от
13.05.2011 г., както и писма с вх. № 22-00-41(2) от
25.06.2012 г., 18-00-90 от 2.08.2013 г. и 18-00-90(2)
от 6.02.2014 г., с които са добавени допълнително изисканите актуализирани съгласувателни
документи, въз основа на Разрешение № РЗ-2
от 18.04.2011 г. за допускане изработване на
проект на подробен устройствен план (ПУП) и
протокол № 1 от 20.07.2012 г. и протокол № 2 от
15.08.2013 г. от заседания на Областния експертен
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съвет по устройство на територията, на които
е разглеждан проектът, и след представяне на
допълнително изисканите документи одобрявам:
подробния устройствен план – план за застрояване на Ветропарк „Орисол 2“ – в землищата на
гр. Перник, гр. Батановци и гр. Радомир, област
Перник, отнасящ се за 18 бр. ветрогенератори с
обща мощност 54 MW, повишаваща подстанция
110 kV/СрН и присъединителен далекопровод
110 kV към подстанция 400/110 kV „Червена могила“ от националната електропреносна мрежа.
Възложител: „Терраветроссоле“ – ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 200782756.
Адрес на управление: София, бул. Цариградско шосе 35.
Представлявано от Йордан Ванчев Йорданов.
Проектант на обекта: „Кадсистемс“ – ООД.
Проектът обхваща следните поземлени имоти,
намиращи се извън урбанизираните територии:
– в з ем л и ще т о на г р. Перн и к , о бщ и на
Перник – 11 имота с площ по 225 кв. м, предназначени за изг ра ж дане на вет рогенератори, с и ден т ификатори по ка даст ра лна карта 55871.344.160, 55871.344.161, 55871.344.162,
558 71. 3 4 4 .16 3 , 55 8 71. 3 4 4 .16 4 , 55 8 71. 3 4 4 .16 5,
55 8 71 . 3 4 4 .16 6 , 55 8 71 . 3 4 4 .16 7, 55 8 71 . 3 4 8 .14 ,
55871.344.168, 55871.726.72, за които са предоставени ск ици-проекти за раздел яне (делба),
изработени от „Кадсистемс“ – ООД, и съгласувани от Службата по геодезия, картография
и кадастър – Перник, и Държавно горско стопанство – Радомир;
– в землището на гр. Батановци, община
Перник – 1 имот с площ 225 кв. м, предназначен за изграждане на ветрогенератор, с номер
по КВС 000523, за който е предоставена скица-проект, съгласувана от Общинска служба
земеделие – Перник;
– в землището на гр. Радомир, община Радомир – 7 имота с площ по 225 кв. м, предназначени за изграждане на ветрогенератори, с номера
по КВС 000219, 000191, 000172, 000164, 000131,
000120 и имот № 000231 по КВС с проектна
площ 3500 кв. м в землището на гр. Радомир,
община Радомир, предназначен за изграждане
на повишаваща подстанция 110 kV/СрН, за които
са предоставени скици-проекти, изработени от
„К А Модекс“ – ЕООД, и съгласувани от Общинска служба земеделие – Радомир.
Към проекта за ПУП – ПЗ са изработени
следните план-схеми:
1. Сборна план-схема на ветропарка М 1:10 000,
с нанесени поземлените имоти, предназначени
за построяването на ветрогенераторите и подстанцията, пътя за достъп от местната пътна
мрежа, правото на преминаване до всеки от
тях, кабелните връзки с подстанцията и сервитутите за изграждане, експлоатация и ремонт,
определени при проектните проучвания.
2. План-схема на ветропарка М 1:10 000 с
обозначени изисквания по чл. 141а, ал. 2 от
Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и
ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение
на електрическа енергия на Министерството на
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регионалното развитие и благоустройството и
Министерството на енергетиката и енергийните
ресурси за разстоянията между ветрогенераторите с оглед осигуряване на нормалната експлоатация на съоръженията, вземайки предвид
направените проучвания за ветровите условия
в района.
3. План-схема на ветропарка М 1:50 000 с
нанесени населените места и обозначени изискванията по чл. 141, ал. 1 от Наредба № 14 от
2005 г. за техническите правила и нормативи за
проектиране, изграждане и ползване на обектите
и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическата
енергия за отстояние до населените места.
4. План-схема на ветропарка на прилежащите
поземлени имоти, оцветени по вид собственост.
5. План-схема на ветропарка с отразен начина
на присъединяване с електропреносната мрежа.
Проектът е съобщен на заинтересованите
лица с обявления, обнародвани в „Държавен
вестник“ – бр. 61 и бр. 68 от 2011 г., и в законоустановения едномесечен срок в Община
Перник и Община Радомир не са постъпили
писмени възражения, предложения или искания
по проекта.
Областен управител:
М. Михайлов
1995

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 967
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проек т за подробен уст ройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за трасета на
електропровод СН, канал ∅ 200 мм и водопровод ∅ 90 мм до поземлен имот 56722.701.3206 в
местността Стража в землището на гр. Плевен,
собственост на „Андрееви“ – ООД.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение
на решението.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Д. Ангелов
2104

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 77
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложимо на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“ реши:
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Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 001481,
местност Сракет, землище с. Цалапица, представляващ застроена земеделска земя, за процедура промяна предназначението съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
1.1. Образува УПИ 001484 Крайпътен обект –
ресторант (ЗОХ) магазин по червените, сините
линии, надписи със син цвят.
1.2. Определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м:
– за ново строителство – свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване, показана с плътен червен пунктир,
котировки с черно;
– са съществуващо строителство – по плътен
черен контур.
1.3. Определя устройствена зона „Смф“.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков
1934

Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 020184,
местност Елешиците, землище с. Браниполе,
представляващ земеделска земя, за процедура
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– образу ва У ПИ 020184 – тех ническа инфраструктура, за разширение на полски път по
червените, сините линии, надписи със син цвят
и корекции със зелено;
– определя начин на застрояване на сгради
с Н до 24 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено;
– определя устройствена зона „Пп“;
– одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков
1936

РЕШЕНИЕ № 78
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложимо на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 030092,
местност Нешовица, землище с. Браниполе,
представляващ земеделска земя, за процедура
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– образува УПИ 030092 – производствени и
складови дейности – автосервиз и паркинг, за
разширение на полски пътища по червените,
сините линии, надписи със син цвят;
– определя начин на застрояване на сгради
с Н до 15 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно;
– определя устройствена зона „Смф“;
– одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков
1935

РЕШЕНИЕ № 80
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложимо на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно
електроснабдяване и водоснабдяване за имоти
№ 002330 и № 002331, с. Дедово, местност Блато,
представляващи земеделска земя, за процедура
промяна предназначението и утвърждаване на трасета съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ,
от които се образува УПИ 002330, 002331 жилищно строителство.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков
1937

РЕШЕНИЕ № 79
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложимо на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“ реши:

РЕШЕНИЕ № 81
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложимо на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно елек т роснабд ява не и водоснабд ява не за
имот № 020092, от който се образу ва У ПИ
020092 – производствена дейност (цех за производство на мебели), местност Герена, землище
с. Браниполе, представляващ земеделска земя, за
процедура промяна предназначението съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков
1938
РЕШЕНИЕ № 82
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложимо на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имоти № 44.151
и № 44.152, местност Исака, землище с. Марково,
представляващи земеделска земя, за процедура
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• Образува УПИ 44.175 жилищно строителство, за разширение на полски път по червени,
сини линии, надписи със син цвят и корекции
със зелено.
• Определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено.
• Определя устройствена зона „Жм“.
• Одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков
1939
РЕШЕНИЕ № 83
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложимо на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 001082,
местност До село, землище с. Брестник, представляващ земеделска земя, изключена от регулацията за процедура включване в регулацията
на селото, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и
ППЗОЗЗ, като:
• Образува УПИ: XXIX жилищно строителство, XXX жилищно строителство, XXXI
жилищно строителство, за улица с ширина 8 м
и право на преминаване през имот № 001083,
учредено със Заповед № 496 от 28.04.2009 г., издадена от кмета на община „Родопи“ – Пловдив,
по червени, сини линии, надписи със син цвят.
• Определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
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ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно.
• Определя устройствена зона „Жм“.
• Одобрява трасета за външно електроснабдяване, канализация и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков
1940
РЕШЕНИЕ № 84
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложимо на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 23.6,
местност Исаците, землище с. Първенец, представляващ земеделска земя, за процедура промяна предназначението съобразно изискванията
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• Образува УПИ: 23.6-І жилищно застрояване,
23.6-ІІ жилищно застрояване, 23.6-ІІІ жилищно застрояване, 23.6-ІV жилищно застрояване,
23.6-V жилищно застрояване, 23.6-VІ жилищно
застрояване, 23.6-V ІІ ж илищно застрояване,
23.6- VІІІ жилищно застрояване, 23.6-ІX жилищно застрояване, 23.6-Х жилищно застрояване,
23.6-XІ жилищно застрояване, 23.6-XII жилищно
застрояване, 23.6-XIII жилищно застрояване,
23.6-XIV жилищно застрояване, за разширение
на полски път, за улица тупик с обръщало, по
червени, сини линии, надписи със син цвят.
• Определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно.
• Определя устройствена зона „Жм“.
• Одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков
1941
РЕШЕНИЕ № 85
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложимо на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 019070,
местност Османица, землище с. Златит рап,
представляващ земеделска земя, за процедура
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
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• образува УПИ 019070 – жилищно строителство, за разширение на полски път с 2,50 м
по червени, сини линии, надписи със син цвят
и корекции със зелено;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно и
корекции със зелено;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков
1942
РЕШЕНИЕ № 86
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложимо на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 111.163,
местност Чонето – застроени терени, придобити
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, землище с. Марково, представляващ застроена земеделска земя, за процедура
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образу ва У ПИ 47295.111.163 – ж илищно
строителство, за разширение на полски път по
червени, сини линии, надписи със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м:
– за ново строителство – свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с
черно; свързано с имот № 111.162 – в процедура,
по плътен червен контур;
– за съществуващо строителство – по плътен
черен контур;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно водоснабдяване
и съществуващо трасе за електроснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков
1943
РЕШЕНИЕ № 87
от 7 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17
приложимо на основание § 124, ал.
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският
допи“ реши:

ЗМСМА и
от 2009 г.),
1 ЗИДЗУТ
съвет „Ро-
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Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имоти № 14.6
и № 14.53, местност Керемедчилница, землище
с. Марково, представляващ земеделска земя, за
процедура промяна предназначението съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: 14.6 – металообработващо
предприятие за чугунени и стоманени отливки,
14.53 – металообработващо предприятие за чугунени и стоманени отливки, разширение на
полски път за локално платно, за разширение
на полски път по червени, сини линии, надписи
със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана
с плътен червен пунктир, котировки с черно
при спазване на ограничение в ползването от
преминаващ електропровод;
• определя устройствена зона „Пп“;
• електроснабдяване и водоснабдяване се
предвижда от съседен имот на същия собственик.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков
1944

ОБЩИНА РОМАН
РЕШЕНИЕ № 405
от 28 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 39, ал. 3 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 192 и
чл. 193, ал. 3 и 4 ЗУТ и чл. 64, ал. 1 и 2 от Закона
за енергетиката Общинският съвет – гр. Роман,
реши:
I. Одобрява изработените подробни устройствени планове (ПУП) – парцеларни планове за
изграждане на отклонения от общите мрежи на
техническата инфраструктура „Водоснабдяване“
и „Ел. захранване“ на ПИ 003038 в землище
с. Хубавене, община Роман.
II. Дава съгласие за определяне на трасето,
учредява възмездно право на прокарване и съответните сервитути, както следва:
– за право на прокарване на подземен електропровод 20 kV за захранване на ПИ 003038
през имоти:
1. имот 000003 с дължина на трасето 45,43 м
и площ на сервитута 182 кв. м;
2. имот 001001 с дължина на трасето 379,23 м
и площ на сервитута 1285 кв. м;
3. имот 003001 с дължина 3,50 м;
4. имот 000086 с дължина 1,95 м и площ на
сервитута 4 кв. м в землище с. Хубавене, и през
5. имот 000160 с дължина 47,39 м и площ на
сервитута 189 кв. м в землище гр. Роман;
– за право на прокарване на водопроводно
отклонение ∅ 159 мм за питейно-битови нужди, преминаващо през ПИ 003001 с дължина на
водопровода 39 м и площ на сервитута 76 кв. м
в землище с. Хубавене, община Роман.
III. Възлага на кмета на община Роман да
извърши всички правни и фактически действия
във връзка с горното учредяване на сервитута и
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правото на прокарване по това решение, включително и възлагане на пазарна оценка и издаване
на заповед за учредяване на възмездно право на
преминаване на ел. и ВиК проводи.
Председател:
Т. Вълчев
2055

ОБЩИНА ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № 435
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 ППЗНП,
Решение № 512 от 6.12.2013 г. и Решение № 580 от
28.02.2014 г. на Общинския съвет – гр. Хасково,
нареждам:
I. 1. Преобразувам чрез вливане на ОДЗ № 4
„Ежко Бежко“ с адрес Хасково, ул. Пловдивска
1, в ОДЗ № 16 „Славейче“ с адрес Хасково,
ул. Св. св. Кирил и Методий 92 – 94 (с девет
групи детска градина и три групи детска ясла),
считано от 1.04.2014 г.
2. Задължителната документация на ОДЗ № 4
„Ежко Бежко“ и ОДЗ № 16 „Славейче“ – Хасково,
да се съхранява в ОДЗ № 16 „Славейче“ с адрес
Хасково, ул. Брацигово 16.
3. Предоставя на ОДЗ № 16 „Славейче“ с
адрес Хасково, ул. Брацигово 16, статут на второстепенен разпоредител с бюджетни средства,
прилагащ системата на делегиран бюджет.
4. Движимото и недвижимото имущество
да се предадат с приемно-предавателен протокол на ОДЗ № 16 „Славейче“ с адрес Хасково,
ул. Брацигово 16.
5. Трудовоправните отношения на служителите
да се уредят по реда на чл. 123, ал.1, т. 3 КТ, а
на директорите – по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2
и чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ.
II. 1. Преобразувам чрез вливане на ЦДГ № 2
„Не з абра вк а“ с а д р е с Х асково, у л. До бруджа 59 – 63, в ЦДГ № 3 „Зорница“ с адрес Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 2, в ОДЗ № 3
„Зорница“ с адрес Хасково, ул. Св. св. Кирил и
Методий 2 (с дванадесет групи детска градина
и една група детска ясла), считано от 1.04.2014 г.
2. Яслената група към ОДЗ № 2 „Зорница“
да започне прием на деца считано от 1.09.2014 г.
3. Задължителната документация на ЦДГ № 3
„Зорница“ и ЦДГ № 2 „Незабравка“ да се съхранява в ОДЗ № 3 „Зорница“ с адрес Хасково,
ул. Св. св. Кирил и Методий 2.
4. Предоставя на ОДЗ № 3 „Зорница“ с адрес
Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 2, статут
на второстепенен разпоредител с бюджетни средства, прилагащ системата на делегиран бюджет.
5. Движимото и недвижимото имущество
да се предадат с приемно-предавателен протокол на ОДЗ № 3 „Зорница“ с адрес Хасково,
ул. Св. св. Кирил и Методий 2.
6. Трудовоправните отношения на служителите
да се уредят по реда на чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ, а
на директорите – по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2
и чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ.

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

III. 1. Преобразувам чрез вливане на ОДЗ
№ 5 „Пинокио“ с адрес Хасково, ул. Брезник 5,
в Ц ДГ № 1 „Ян Биби ян“ с а д рес Хасково,
ул. Македония 32, в ОДЗ № 1 „Ян Бибиян“ с
адрес Хасково, ул. Македония 32 (с осем групи
детска градина и две групи детска ясла), считано
от 1.04.2014 г.
2. Задължителната документация на ОДЗ № 5
„Пинокио“ и ЦДГ № 1 „Ян Бибиян“, Хасково, да
се съхраняват в ОДЗ № 1 „Ян Бибиян“ с адрес
Хасково, ул. Македония 32.
3. Предоставя на ОДЗ № 1 „Ян Бибиян“ с
адрес Хасково, ул. Македония 32, статут на второстепенен разпоредител с бюджетни средства,
прилагащ системата на делегиран бюджет.
4. Движимото и недвижимото имущество
да се предадат с приемно-предавателен протокол на ОДЗ № 1 „Ян Бибиян“ с адрес Хасково,
ул. Македония 32.
5. Трудовоправните отношения на служителите
да се уредят по реда на чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ, а
на директорите – по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2
и чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ.
IV. 1. Преобразувам чрез вливане на ЦДГ № 9
„Усмивка“ с адрес Хасково, ул. Ст. Стамболов 7,
в ОДЗ № 19 „Щурче“ с адрес Хасково, ул. Пролетарска 5, в ОДЗ № 19 „Щурче“ с адрес Хасково,
ул. Пролетарска 5 (с девет групи детска градина
и една група детска ясла), считано от 1.04.2014 г.
2. Задължителната документация на ЦДГ № 9
„Усмивка“ и ОДЗ № 19 „Щурче“ да се съхранява
в ОДЗ № 19 „Щурче“ с адрес Хасково, ул. Ст.
Стамболов 7.
3. Предоставя на ОДЗ № 19 „Щурче“ с адрес
Хасково, ул. Пролетарска 5, статут на второстепенен разпоредител с бюджетни средства, прилагащ
системата на делегиран бюджет.
4. Движимото и недвижимото имущество да
се предадат с приемно-предавателен протокол
на ОДЗ № 19 „Щурче“ с адрес Хасково, ул. Пролетарска 5.
5. Трудовоправните отношения на служителите
да се уредят по реда на чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ, а
на директорите – по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2
и чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ.
V. 1. Преобразувам чрез вливане на ОДЗ № 7
„Здравец“ с адрес Хасково, ул. Червена стена,
в ОДЗ № 17 „Иглика“ с адрес Хасково, ул. Ген.
Скобелев 11, в ОДЗ № 17 „Иглика“ с адрес Хасково, ул. Ген. Скобелев 11 (с девет групи детска
градина и две групи детска ясла), считано от
1.04.2014 г.
2. Задължителната документация на ОДЗ № 7
„Здравец“ да се съхранява в ОДЗ № 17 „Иглика“
с адрес Хасково, ул. Ген. Скобелев 11.
3. Предоставя на ОДЗ № 17 „Иглика“ с адрес
Хасково, ул. Ген. Скобелев 11, статут на второстепенен разпоредител с бюджетни средства,
прилагащ системата на делегиран бюджет.
4. Движимото и недвижимото имущество да
се предадат с приемно-предавателен протокол
на ОДЗ № 17 „Иглика“ с адрес Хасково, ул. Ген.
Скобелев 11.
5. Трудовоправните отношения на служителите
да се уредят по реда на чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ, а
на директорите – по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2
и чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ.
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VI. 1. Преобразувам чрез вливане на ЦДГ № 10
„Радост“ с адрес Хасково, ул. Ст. Караджа 9, в
ОДЗ № 11 „Елхица“ с адрес Хасково, ул. Танкист 1, в ОДЗ № 11 „Елхица“ с адрес Хасково,
ул. Танкист 1 (с осем групи детска градина и
две групи детска ясла), считано от 1.04.2014 г.
2. Задължителната документация на ОДЗ
№ 10 „Радост“ с адрес Хасково, ул. Ст. Караджа
9, да се съхранява в ОДЗ № 11 „Елхица“ с адрес
Хасково, ул. Танкист 1.
3. Предоставя на ОДЗ № 11 „Елхица“ с адрес
Хасково, ул. Танкист 1, статут на второстепенен
разпоредител с бюджетни средства прилагащ
системата на делегиран бюджет.
4. Движимото и недвижимото имущество да
се предадат с приемно-предавателен протокол на
ОДЗ № 11 „Елхица“ с адрес Хасково, ул. Танкист 1.
5. Трудовоправните отношения на служителите
да се уредят по реда на чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ, а
на директорите – по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2
и чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ.
VII. 1. Преобразувам чрез сливане на ОДЗ
„Пролет“, с. Узунджово, ОДЗ „Лилия“, с. Малево,
ЦДГ „Калинка“, с. Книжовник, ЦДГ „Детски
свят“, с. Войводово, ЦДГ „Кокиче“, с. Мандра,
Ц ДГ „Лат инка“, с. Големанци, Ц ДГ „Червената шапчица“, с. Конуш, ЦДГ „Палави козлета“, с. Козлец, ЦДГ „Детелина“, с. Текето,
ЦДГ „Дъга“, с. Въгларово, ЦДГ „Синчец“, с. Динево, ЦДГ „Мечо Пух“, с. Брягово, ЦДГ „Брезичка“, с. Стамболийски, община Хасково, в ОДЗ
№ 21 „Вихрогонче“ с адрес с. Стамболийски,
община Хасково. ОДЗ № 21 „Вихрогонче“ ще
работи общо с 19 групи. Две яслени групи в
с. Узунджово и с. Малево и 17 групи детска градина, както следва: по една група детска градина
във: с. Книжовник, с. Войводово, с. Мандра,
с. Конуш, с. Козлец, с. Текето, с. Въгларово,
с. Динево, с. Брягово, с. Стамболийски, с. Криво
поле, и по две групи детска градина в с. Малево,
с. Узунджово, с. Големанци считано от 1.04.2014 г.
2. Предоставя на ОДЗ № 21 „Вихрогонче“ с
адрес с. Стамболийски, община Хасково, статут
на второстепенен разпоредител с бюджетни средства, прилагащ системата на делегиран бюджет.
3. Задължителната документация на ОДЗ
„Пролет“, с. Узунджово, ОДЗ „Лилия“, с. Малево,
ЦДГ „Калинка“, с. Книжовник, ЦДГ „Детски
свят“, с. Войводово, ЦДГ „Кокиче“, с. Мандра,
Ц ДГ „Лат инка“, с. Големанци, Ц ДГ „Червената шапчица“, с. Конуш, ЦДГ „Палави козлета“, с. Козлец, ЦДГ „Детелина“, с. Текето,
ЦДГ „Дъга“, с. Въгларово, ЦДГ „Синчец“, с. Динево, ЦДГ „Мечо Пух“, с. Брягово, ЦДГ „Брезичка“, с. Стамболийски, община Хасково, да
се съхранява в ОДЗ № 21 „Вихрогонче“ с адрес
с. Стамболийски, община Хасково.
4. Движимото и недвижимото имущество да
се предадат с приемно-предавателен протокол на
ОДЗ № 21 „Вихрогонче“ с адрес с. Стамболийски,
община Хасково.
5. Трудовоправните отношения на служителите
да се уредят по реда на чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ, а
на директорите – по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2
и чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ.
Кмет:
Г. Иванов
2056
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ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 511
от 9 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, парцеларни планове за електроснабдяване и водоснабдяване на имота и придружаващите ги
електро- и ВиК схеми и други необходими части
(ПУП – ПЗ) на имот с пл. № 013036, местност
Ясаците. Стопански двор, землище на с. Колец, община Минерални бани, област Хасково,
със следния режим на застрояване: имот с пл.
№ 013036, местност Ясаците. Стопански двор,
землище на с. Колец, община Минерални бани,
област Хасково, ще се определя от „Затревена
нива“ за „Овчарник“ със съответен начин и
характер на застрояване:
– устройствена зона – Пп;
– начин на застрояване – свободно;
– плътност на застрояване – 60 %;
– възможна височина – от 3 до 8 м/2 етажа;
– интензивност на застрояване Кинт. – 2,5;
– минимално озеленена площ – 40 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлеж и на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Минерални бани пред Административния съд – Хасково.
Председател:
М. Лятиф
2216
63. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен процент (проста годишна лихва) в
размер 0,04 на сто, считано от 1 април 2014 г.
2317
23. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, в площ „Ерекриборун“, разположена
на територията на община Асеновград, област
Пловдив, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4542907

9393316

2.

4543157

9393631

3.

4542921

9393837

4.

4542650

9393398

5.
2060

4542761

9393475
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15. – Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, София, на основание чл. 12, ал. 1, т. 5 от Закона за гарантиране на влоговете в банките обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2013 г.
Хил. лв.
31.12.2013 г.
OБЩО АКТИВИ
– Парични средства и парични еквиваленти
– Ценни книжа на разположение за продажба
– Имоти и оборудване

1 837 244

1 580 969

1 049 195

848 696

787 262

731 395

752

802

35

76

47

49

1 837 197

1 580 920

– Нематериални и други активи
OБЩО ПАСИВИ
НЕТНИ АКТИВИ

31.12.2012 г.

Отчет за резултата от дейността на ФГВБ към 31 декември 2013 г.
Хил. лв.
31.12.2013 г.

31.12.2012 г.

Резултат за годината

262 289

243 351

– Премийни вноски

246 312

218 713

19 349

27 231

19 319

27 032

–

3

30

196

(1916)

(1134)

(1920)

(1141)

4

7

(1456)

(1459)

Всеобхватен доход, който в бъдеще ще мине през отчета за дохода

(6012)

12 292

– Промяна в справедливата стойност на финансови активи на
разположение за продажба

(6012)

12 292

• Загуби/(печалби), възникнали от преоценки през годината

(5962)

12 400

• Н амалени със: корекция от прекласификация на (печалби)/
загуби, включени в резултата за текущата година

(50)

(108)

256 277

255 643

– Доходи от инвестиции
• Приходи от лихви по ДЦК
• Приходи от лихви по депозити
• Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК
– Други доходи/(загуби), нетно
• Нетни печалби/(загуби) от преоценка и операции в чуждестранна валута
• Лихви за забава
– Общи административни разходи
Други компоненти на нетните активи

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА

Председател на УС:
Р. Николов

2144

Главен счетоводител:
Св. Суванджиева
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14. – Националната спортна академия „Васил Левски“ обявява конкурси за академичната
длъжност главен асистент в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт: по професионално направление 7.6 Спорт, специалност
„Спорт за всички“ за нуждите на катедра „Тежка
атлетика, бокс, фехтовка и Спорт за всички“ – един,
със срок 3 месеца; по професионално направление
7.6 Спорт, специалност „Баскетбол“ за нуждите на
катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът на необходимите документи за
заемане на академични длъжности са определени
в Правилника за придобиване на научната степен
„Доктор на науките“ и за заемане на академични
длъжности в Национална спортна академия „Васил
Левски“ (НСА). Документи – в Центъра за развитие
на академичния състав на НСА „Васил Левски“,
кабинет 403, ІV етаж, Студентски град.
2215
5. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
4.4. Науки за земята (палеонтология и стратиграфия) – един; 4.5. Математика (приложна механика,
роботика) – един; 1.1. Теория и управление на
образованието (перманентно образование и учене
през целия живот) – един; доценти по: 2.1. Филология (български език – лексикология) – един;
4.4. Науки за земята (физическа география и
ландшафтна екология – ландшафтна екология,
ландшафтно планиране и опазване на околната
среда) – един; 1.3. Педагогика на обучението по
физическо възпитание и спорт (баскетбол) – един;
2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – сравнителна фразеология) – един; 1.3. Педагогика на обучението (методика на обучението по
строителни дисциплини) – един; 4.2. Химически
науки (неорганична химия) – един; 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и
спорт (футбол) – един; 7.3. Фармация (социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията) – един; главни асистенти по: 4.1.
Физически науки (геофизика) – един; 4.5. Математика (геометрия) – един; 2.3. Философия
(антична и средновековна философия) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл.
Охридски“. Документи се подават в ректората,
стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15,
тел. 987-36-34; 02/986-11-83. Приемно време от
15 ч. до 17,30 ч.
2011
8. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професор по професионално направление 5.1 Машинно инженерство, специалност
„Рязане на материалите и режещи инструменти“
към катедра „Технология на машиностроенето и
металорежещи машини“ – МТФ; доценти по: професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически
машини“ – един, към катедра „Електрически машини“ – ЕФ; професионално направление 4.5 Математика, специалност „Физика“ – един, към ДПФ;
главни асистенти по: професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика,
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специалност „Теоретична електротехника“ – един,
към катедра „Теоретична електротехника“ – ФА;
професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили,
трактори и кари“ – един, към катедра „Двигатели,
автомобилна техника и транспорт“ – ФТ, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета в съответните факултетни канцеларии: МТФ – каб. 3230,
тел. 965 22 82; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70;
ДПФ – каб. 10413, тел. 965 31 04; ФА – каб. 2340,
тел. 965 24 06; ФТ – каб. 9108, тел. 965 25 62.
2095
9. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Колеж – Сливен, за главен асистент
по професионално направление 5.4. Енергетика,
специалност „Механика на флуидите“, за нуждите
на катедра „Автотранспорт, текстил и дизайн“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „Човешки ресурси“,
тел. 044/667 323.
2112
40. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурс за академична длъжност „доцент“
към катедра „Общо земеделие“ в област на висшето образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“ по професионално направление 6.1.
„Растениевъдство“, научна специалност „Агрохимия“ по дисциплината „Агрохимия“, със срок 3
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“.
2198
40а. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурс за академична длъжност доцент
към катедра „Общо земеделие“ в област на висшето образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“ по професионално направление 6.1.
„Растениевъдство“, научна специалност „Почвознание“ по дисциплините „Почвознание“ и „Ерозия и
борбата с нея“, със срок 3 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“.
2199
17. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за професор
в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Медицинска биология“
(Биология на човека) за нуждите на Катедра по
биология при МФ, МУ – София, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в София 1431, ул. Здраве 2, ет. 2,
стая 211, тел. 02/917-25-02.
2170
18. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ за нуждите на Катедра по анестезиология и интензивно лечение на
Клиника по АИЛ при УМБАЛ „Александровска“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в канцеларията
на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение, бул. Пенчо Славейков 52А, тел. 02/923-05-70
(УСБАЛССЗ „Св. Екатерина“, до аудиторията).
2171
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19. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за професор
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Нефрология“ за
нуждите на Клиничен център по диализа на база
УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в София 1431, бул. Св. Георги Софийски 1, УМБАЛ „Александровска“, Клиничен център
по диализа, Клиника по диализа – канцелария,
тел. 02/923-08-89, 02/923-05-15.
2172
20. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Неврохирургия“ за нуждите на Катедра по неврохирургия на
база МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – ЕАД, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1431, бул. Акад.
Иван Гешов 15, Клиника по неврохирурагия – канцелария, тел. 02/952-36-23, 02/954-26-95.
2173
21. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Нуклеарна
медицина“ за нуждите на Клиничен център по
нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска
онкология на база Клиника по нуклеарна медицина,
УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в София 1431, ул. Здраве 2, Клиничен
център по нуклеарна медицина, лъчелечение и
медицинска онкология, подземен етаж, тел. 02/92305-61, от 8 до 14 ч.
2174
2. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: доцент по професионално
направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Педиатрия“, за нуждите на Факултет „Обществено
здраве и здравни грижи“; главни асистенти по:
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Компютърни
системи и технологии“ – двама, за нуждите на
факултет „Електротехника, електроника и автоматика“; професионално направление 7.5. Здравни
грижи, специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването“ – един, за нуждите на
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки – в кадрово развитие
(kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
2061
3. – Институтът по оптически материали и
технологии „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – София, обявява 1 конкурс за главен асистент по
професионално направление 4.2. Химически науки,
научна специалност 01.05.05 Физикохимия със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – в София 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 109, тел. 979-35-01.
2023
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5. – Институтът за държавата и правото при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по Правна
социология. Правна информатика в професионално направление 3.6 Право за нуждите на секция
„Публичноправни науки“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, 1000 София, ул. Сердика
4, ет. 3, тел. 02/987 4902, и на интернет страницата:
www.ipn-bg.org.
2024
131. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика, научна специалност
01.01.10. Теория на вероятностите и математическа
статистика – един, за нуждите на ИМИ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите – в отдел „КУД“ на иститута, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
2133
310. – Институтът за космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурс
за академична длъжност доцент в област на висше
образование 5. Технически науки; професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация; научна специалност Радиолокация
и радионавигация за нуждите на секция „Аерокосмически системи за управление“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Заявления и документи се приемат в канцеларията
на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 1, ст. 413, тел. 02/988 35 03.
2134
240. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява
конкурс за академичната длъжност „професор“
по професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, специалност 01.01.12. „Информатика“ – един, за секция „Информационни
процеси и системи за вземане на решения“, със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.
2154
237. – Институтът по системно инженерство
и роботика към БАН – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. „Роботи и манипулатори“ (Използване на сензорна информация в роботизираните системи) за
нуждите на секция „Роботизирани изпълнителни
механизми и интелигентни системи“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, стая
406, тел. 02/873-26-14.
2200
44. – Институтът по декоративни растения
(ИДР) – София, към Селскостопанската академия
обявява конкурс за главен асистент в професионално
направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Декоративни растения“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
подаване на документи – в ИДР – София, на адрес:
1222 с. Негован, София, тел. 02/936 60 44; справки
и в сайта на ИДР: www.iop.alle.bg.
2096
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5. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през март 2014 г. е извършена следната продажба на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общинско търговско
дружество, който се използва за стопански цели:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
63427.1.91.4.41 по АОС № 6862/11.01.2013 г., разположен на първи етаж от шестетажен жилищен блок
„Твърдина“, ул. Доростол 51, Русе. Предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност,
със застроена площ 73 кв. м заедно с 2,988 %
идеални части от общите на сградата при съседни
самостоятелни обектив в сградата: на същия етаж:
няма, под обекта: няма, над обекта: 63427.1.91.4.3.
Продаден по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК на
Илияна Люлинова Стоянова с достигната цена
73 000 лв., еднократно изплатени.
2058
30. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на план за регулация
и застрояване на кв. 2, м. Младост 3 – откриване на улица от о.т. 38а – о.т. 38б и създаване на
нови квартали 2 и 2г. За кв. 2: от УПИ III – за
озеленяване, магазин, КОО и офиси, се създават
нови УПИ: I-239, 242, 668, 755 – за озеленяване
и подземно строителство, УПИ III-755, 6137 – за
озеленяване, магазин, КОО и офиси, и IV – за
озеленяване. За кв. 2г: изменение на границите на
УПИ IV-570. Планът е изложен в район „Младост“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до главния
архитект на Столична община чрез район „Младост“. Проектът за подробен устройствен план
подлежи на обществено обсъждане на основание
чл. 12 ЗУЗСО по реда на чл. 127, ал. 1 ЗУТ преди
внасянето му в Общинския експертен съвет по
устройство на територията.
2232
58 . – Ст ол и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на план за регулация и
застрояване с придружаващите го схеми и материали на квартали: 14, 14-А, 24, нов кв. 24-А,
нов кв. 32-А, м. Младост – център, УПИ ІІІ – „За
озеленяване“ от кв. 32, м. бул. Александър Малинов – в граници: м. бул. Александър Малинов,
кв. 2, 14, 19, 21, 24, 32А, без да се изменят квартали
2, 4 и 21, план за регулация на бул. Александър
Малинов в участъка, прилежащ на квартали 2 и
17 от м. Младост 2, без да се изменят външните
регулационни линии на кварталите и външната
регулационна линия на кв. 12, м. Младост 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец
от датата на обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта чрез
район „Младост“.
2233
47. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен
план за газопроводно отклонение до имот КИ
99088.24.28 по кадастралната карта на кв. Долни
Воден – Асеновград. Проектът и придружаващата
го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2135
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64. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) за УПИ
І-151, 152, 174, стопанска дейност в кв. 11, УПИ
V-1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.19, стопанска дейност,
УПИ ХІІ-1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, стопанска
дейност, УПИ ХVІ-1.17, стопанска дейност, и УПИ
ХVІІ – стопанска дейност, кв. 5, и изменение на
улична регулация на улици с о.т. № 18, 19, 20, 21,
22, 23 и 75 по регулационния план на Стопански
двор – Асеновград. Проектът и придружаващата
го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2136
110. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – изменение ПУР от о.т. 1 до о.т. 3
на бул. Св. Димитър Солунски по плана на Промишлена зона до о.т. 53, о.т. 52, о.т. 55 и о.т. 33
на ул. Иван Гарванов по плана на кв. Грамада за
предвиждане на подлез от о.т. 1 до о.т. 53а и кръгово кръстовище при о.т. 53а и отпадане на улична
регулация – надлез с о.т. 15, о.т. 16, о.т. 17, о.т. 18,
о.т. 19, о.т. 20, о.т. 21, о.т. 22, о.т. 23, о.т. 24, о.т. 26,
о.т. 27, о.т. 28, о.т. 29, о.т. 30, о.т. 31, о.т. 32, о.т. 33,
по плана на кв. Грамада и плана на Промишлена
зона, Благоевград, който е изложен в сградата на
общината, стая 221. 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 администрация.
2155
8. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за изменение на подробен устройствен план – план
за улична регулация на улица с о.т. 34б – о.т. 35а
в кв. 1 по плана на к-с Лазур, гр. Бургас, с който
отпада връзката на локала с бул. Стефан Стамболов при о.т. 34б и се обособява нова обслужваща
улица от о.т. 5А до о.т. 5Н, обособява се нов кв. 1б
и нов УПИ ХVII-517, 84 в кв. 1, отреден за озеленяване и благоустрояване. Проектът е изложен за
разглеждане в ТД „Зора“. 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 съобщението
в „Държавен вестник“.
2015
9. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация за нова обслужваща улица от о.т. 76 –
о.т. 77 – о.т. 78 – о.т. 79 – о.т. 8 0 – о.т. 81 –
о.т. 82 – о.т. 83 – о.т. 84 – о.т. 85 – о.т. 86 – о.т. 75 за
обслужване на имоти в с.о. „Острица 2“, землище
кв. Банево, гр. Бургас. Проектът е изложен за
разглеждане в ТД „Освобождение“. 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 съобщението в „Държавен вестник“.
2016
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10. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на кабел НН за външно ел. захранване на базова приемно-предавателна станция на
„БТК“ – ЕАД, в имот пл. № 144 в землището на
с. Брястовец, община Бургас. Проектът е изложен
за разглеждане в кметството в с. Рудник. 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 съобщението в „Държавен вестник“.
2017
11. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен служебен
проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
имоти, намиращи се в кв. 4 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, община
Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ТД
„Приморие“, гр. 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 съобщението в „Държавен
вестник“.
2018
15. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, транспортно-комуникационна схема
и парцеларен план за линейни обекти – външно
ел. захранване и водоснабдяване за ПИ № 067020
и 067023, местност Вираните, землище на с. Леденик, община Велико Търново. Проектът се
намира в общинската администрация, стая 520.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
общината в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2089
1. – Община Видин на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че са изработени следните проекти:
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ж.к. Панония, гр. Видин, и подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) на Северна
промишлена зона – разширение, гр. Видин. Документацията може да разгледате в стая 9, ет. 4
в сградата на Община Видин всеки работен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в законоустановения едномесечен срок от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
2075
20. – Община Вършец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изготвен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Изграждане
на ел. трасе за захранване с електроенергия на
поземлен имот с идентификатор 12961.51.457 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Вършец от 2008 г., намиращ се в местността
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Гръстята. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта, които се подават в деловодството на общинската администрация – Вършец.
2090
20а. – Община Вършец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изготвен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Изграждане
на ел. трасе за захранване с електроенергия на
поземлен имот с идентификатор 12961.54.52 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Вършец от 2008 г., намиращ се в местността Арчините. Проектът може да бъде разгледан
всеки работен ден от 8,30 ч. до 17 ч. в отдел
„Устройство на територията“ при общинската
администрация – Вършец, ет. 3, стая 306. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта,
които се подават в деловодството на общинската
администрация – Вършец.
2091
75. – Община Гурково на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПЗ
(план за застрояване) с ЕЛ и ВиК схеми и ПП
(парцеларен план) за елементите на техническата
инфраструктура – външно електроприсъединяване
и външно водозахранване за ПИ с идентификатор
22767.222.112 по КК на с. Паничерево. С трасе на
външно електроприсъединяване, преминаващо през
ПИ с идентификатори 22767.222.318; 222767.222.344;
22767.222.570; 22767.222.685 и 22767.222.886, и трасе
на външно водозахранване, преминаващо през
ПИ с идентификатори 22767.222.175; 22767.222.318;
22767.222.344; 22767.222.685 и 22767.222.886, по КК
на с. Паничерево. Проектът се намира в стая
№ 5 на общинска администрация – гр. Гурково.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинска администрация – Гурково.
2092
784. – Община Гурково на основание чл. 25,
ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 21, ал. 1, 2 и 3 ЗОС
и чл. 205, т. 2 ЗУТ и влязъл в сила подробен
устройствен план, одобрен с Решение № 105 от
30.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Гурково,
за изграждане на обект от първостепенно значение „Инфраструктура за претоварна станция
за твърди битови отпадъци – гр. Гурково“, по
договор за Безвъзмездна финансова помощ
№ DIR-5112122-С007 от 29.08.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“, уведомява собствениците на имоти, подлежащи на ограничения в ползването, че с
протокол от 3.12.2013 г. на комисия от общинска
администрация, назначена със Заповед № 430
от 2.12.2013 г. на кмета на община Гурково, е
приета пазарна оценка за право на прокарване
на водопровод за изграждане на обект: „Инфраструктура за претоварна станция за твърди битови
отпадъци – гр. Гурково“, подробно описани по
вид, размер, местонахождение, собственици и
размер на паричното обезщетение, както следва:
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Начин
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трайно
ползване

Категория

Вид
собственост
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Име на собственика

С Т Р. 1 2 3
Обща Площ с Стойплощ на ограни- ност на
имота чения в паричползваното
нето, обезщекв. м
тение,
лв.

1.

18157.97.2

земеделска

нива

VІ

частна н-ци на Димка Стойкова
Крушкова

498.67

19

19

2.

18157.97.3

земеделска

нива

VІ

частна н-ци на Съби Нейков
Коев

591.70

27

27

3.

18157.112.4 земеделска

нива

VІ

частна н-ци на Михаил Косев 5 831.98
Мандов

45

45

4.

18157.112.5 земеделска

нива

VІ

частна н-ци на Жельо Стоянов 6 371.15
Сумтилков

53

53

5.

18157.112.6 земеделска

нива

VІ

частна н-ци на Демир Славов 6 727.39
Караславов

56

56

6.

18157.112.7

земеделска

нива

VІ

частна н-ци на Жельо Иванов 8 656.96
Митов

72

72

7.

18157.112.8 земеделска

нива

VІ

частна н-ци на Стоян Денчев 9 692.50
Мандов

78

78

8.

18157.112.9

земеделска

нива

VІ

частна н-ци на Милко Петков 9 818.10
Кисьов

78

78

9.

18157.112.10 земеделска

нива

VІ

частна н-ци на Дойчо Георгиев 10 768.18
Глухаков

87

87

10. 18157.112.11 земеделска

нива

VІ

частна н-ци на Драган Славов 16 958.77
Караславов

130

130

11. 18157.112.15 земеделска

нива

VІ

частна н-ци на Станьо Атанасов 7 449.65
Станев

178

178

Средствата, необходими за изплащане на паричното обезщетение на собствениците, респ. на
правоимащите лица, в размер общо 868 лв. се
осигуряват от Община Гурково и са приведени по
банкова сметка (CECBBGSF) IBAN: BG75 CECB
9790 3363 6980 00 в ЦКБ – клон Стара Загора.
Оценката подлежи на обжалване в срок 14 дни
пред Административния съд – Стара Загора.
2138
425. – Община гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) на обект:
„Довеждащ тръбопровод и помпена станция с
черпателен резервоар за минерална вода – съоръжения на техническата инфраструктура в
землища на с. Папрат и гр. Джебел, община
Джебел, област Кърджали“. В едомесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да се запознаят с проекта, който е
изложен в техническата служба при общинската
администрация, и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
ПУП до общинската администрация – Джебел.
2093
3. – Община Елин Пелин на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС уведомява наследниците на Иван
Петров Динчев – собственици на реална част от
имот пл. № 1718 в кв. 42 по плана на гр. Елин
Пелин, община Елин Пелин, с площ на частта за
отчуждаване 2 кв. м, попадащи в реализацията
на обект: улица с о.т. 323в – 323г – 339а, кв. 42 по

плана на гр. Елин Пелин, съгласно влязло в сила
изменение на ЗРП (ПУП) на ЦГЧ – гр. Елин Пелин, одобрен с Решение № 499 по протокол № 18
от заседание на Общинския съвет, проведено на
27.01.2005 г., че обезщетението за отчуждаване на
така описания имот в размер 178 лв., определено
със Заповед № 149 от 28.02.2014 г., е внесено по
сметка на Община Елин Пелин в „Асет Банк“,
клон Кремиковци, офис Елин Пелин, и изплащането на същото ще започне след влизане в
сила на заповедта, но не по-рано от 14.04.2014 г.
2019
142. – Община Любимец съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект
за частично изменение на плана за регулация
за транспортна техническа инфраструктура и
съоръженията към нея с обхват: улица с о.т. 527
до о.т. 485; УПИ V-8 и УПИ І-5 в кв. 196, като
регулацията мине по имотните граници на имот
2321 и имот 2336; УПИ І-1 в кв. 195, като регулацията мине по съществуващата имотна граница;
УПИ І в кв. 171, като се образува нов УПИ ІІ
в кв. 171; улица с о.т. 483 до о.т. 478; УПИ І в
кв. 169, като се образува нов УПИ ІІ в кв. 169.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Любимец.
2020
342. – Общинск ата с л у жба по земеделие – гр. Оряхово, област Враца, на основание
чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ уведомява заявителите

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

за обезщетяване със земеделски земи в община
Мизия, област Враца, че е изготвен и одобрен
от министъра на земеделието и храните план
за обезщетяване, който заедно с обявлението,
обнародвано в „Държавен вестник“, ще бъде
изложен в Общинската служба по земеделие.
Планът обхваща следните землища:
землище с. Войводово, ЕКАТТЕ 11853, с номера:
101006, 101007, 101008, 101009, 101010, 101011,
101012, 101013, 101014, 101015, 101016, 101017,
101018, 101019, 101020, 101021, 101022, 101023,
101024, 101025, 101026, 101027, 101028, 123011,
129034, 129035, 129036, 129037, 129038, 129039,
129040, 129041, 129042, 129043, 129044, 129045,
129046, 129047, 129048, 129049, 129050, 129051,
129052, 129053, 129054, 129055, 129056, 129057,
129058, 129059, 129060, 129061, 129062, 129063,
129064, 129065, 129066, 129067, 129068, 129069,
129070, 129071, 129072, 129073, 129074;
землище с. Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, с номера:
167011, 167012, 167013, 167014, 167015, 167016,
167017, 167018.
На основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ планът
не подлежи на обжалване.
2059
5. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
ел. кабел 1 kV за ПИ 69014 (УПИ 069014 – жилищно строителство), местност Чикура, землище
с. Катуница, община Садово. Проектът е на
разположение в сградата на общината – ул. Иван
Вазов 2, ет. 2, Садово. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на това обявление заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2021
10. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за урегулирани поземлени имоти (УПИ) XXXVI
3650, УПИ XXII 3652 и УПИ XXIX 3653, кв. 199,
и УПИ I 4546, УПИ II 3669 и УПИ V 3668,
кв. 200, по плана на гр. Свищов и на улица с
ОК 1090 – ОК 1091 по регулационния план на
гр. Свищов. Проектът е изложен за разглеждане
в стая № 22 в сградата на общината и може да
бъде разгледан всеки работен ден от 8,30 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 до общинската администрация.
2094
12. – Общ инск ата с л у жба „Земеде лие“ –
г р. С еп т ем вр и , н а о снова н ие ч л. 32 , а л. 1
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица,
че ще се извърши трасиране и въвод във владение на новообразувани имоти по плана на
новообразуваните имоти за местност Земеделски
земи по § 4 – ПИ № 000.458, ПИ № 000.451, и
местност Баталите – ПИ № 000.351, землище на
с. Ветрен дол, община Септември. Трасирането
ще се извърши по график, който започва 14 дни
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след обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Графикът по дати и местности ще
бъде изложен в сградата на Община Септември
и кметството на с. Ветрен дол.
2298
87. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
с Решение № 605 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
28.02.2014 г., протокол № 34, е разрешен и е
одобрено задание за изработването на проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „База за
отдих – УПИ І-45012 в кв. 87, местност Марецко, землището на с. Момчиловци“, с подобект:
„Външно водоснабдяване – водоем и водопровод“ с трасе, преминаващо през поземлени имоти
с идентификатори 49014.18.171 и 49014.18.5192 в
землището на с. Момчиловци, община Смолян.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробния устройствен
план – парцеларен план, до общинската администрация Смолян – Смолян, бул. България № 12.
2022
8. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за под робен ус т ройс т вен п ла н – изменен ие
на плана за регулация на кв. 836, ж. р. Изг рев, г р. Хасково. Проек т и ра се нова ул ица – от о.т. 312 (нова) – о.т. 313 (нова) – о.т. 314
(нова) – о.т. 315 (нова) – о.т. 293, с ш и ри на
7 м, коя то осиг у рява дост ъп до позем лени
имоти 77195.729.501, 77195.729.475, 77195.729.476,
77195.729.197 и 77195.729.194. Проектира се нова
задънена улица с ширина 4 м, с нови осови точки о.т. 316 – о.т. 317, която да осигури достъп до
поземлени имоти 77195.729.200 и 77195.729.201. Заличава се улица с осови точки о.т. 293 – о.т. 304.
Образува се нов квартал с номер 858 между
улици с осови точки о.т. 278 – о.т. 303 – о.т. 302 –
о.т. 301 – о.т. 300 – о.т. 299 – о.т. 298 – о.т. 297 –
о.т. 296 – о.т. 294 – о.т. 293 – о.т. 315 – о.т. 314 –
о.т. 313 – о.т. 312. Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии,
щрихи и надписи в проекта. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на
ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от
9,00 до 12,00 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
2057

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Българска
телекомуникационна компания“ – АД, с адрес
София, бул. Цариградско шосе 115И, „Космо
Бъ л гари я Моба й л“ – Е А Д, с а д рес С офи я,

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ж.к. Младост 4, Бизнес парк „София“, сграда 6, и
„Мобилтел“ – ЕАД, с адрес София, ул. Кукуш 1,
с която се оспорва решение № 135 от 14.02.2013 г.
на Комисията за регулиране на съобщенията,
по което е образувано адм. дело № 5898/2013 г.
по описа на Върховния административен съд.
2076
Върховният административен съд на основание чл. 188, ал. 1 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от федерация
„Български пациентски форум“, представлявана
от председателя на управителния съвет Иван
Димитров, с адрес – София, ул. Денкоглу 15б,
ет. 1, и сдружение „Национална пациентска организация“, представлявано от председателя на
управителния съвет д-р Станимир Хасърджиев,
с адрес – София, ул. Славовица, бл. 53Е, вх. А,
ет. 7, подадена чрез адв. Лилия Николова, със
съдебен адрес – София, ж.к. Гевгелийски, бл. 3,
вх. В, ап. 64, срещу Наредба № 40 от 2004 г. на
министъра на здравеопазването за определяне
на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, § 10 ПЗР (ДВ,
бр. 111 от 2013 г.), по която е образувано адм. д.
№ 2447/2014 г. по описа на ВАС, второ отделение.
2236
Административният съд – Кюстендил, призовава Евгени Илиев Скендерски с последен адрес
гр. Дупница, област Кюстендил, ул. Войводска
19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
14.05.2014 г. в 10 ч. като заинтересована страна по
адм.д. № 25/2014 г., заведено от Димитър Мирчев
Доганджиев от гр. Дупница, област Кюстендил,
ул. Тобеница 4, и Наталия Мирчева Георгиева
от София, ж.к. Младост 1, бл. 25, вх. В, ет. 9,
ап. 104, срещу Заповед № 2174 от 11.12.2013 г. на
кмета на община Дупница. Заинтересованата
страна да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 137, ал. 4 АПК.
2098
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на административен акт – Решение № 302, взето с протокол № 14 от 4.09.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, в частта му
по т. 2, 3 и 4 от страна на оспорващия областен
управител на област с административен център
Пловдив срещу ответника по делото Общинския
съвет – гр. Пловдив, по което е образувано административно дело № 2954 по описа за 2013 г.
на Административния съд – Пловдив. Делото е
насрочено за 14.05.2014 г. от 9,15 ч.
2156
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че в съда е образувано адм. дело
№ 56/2014 г., което е насрочено за разглеждане в открито с. з. на 23.04.2014 г. от 14 ч. и по
което предмет на оспорване е изменението на
чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейност та на Общинск и я съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
а д м и н ис т ра ц и я, п рие т о о т Общ и нск и я с ъвет – гр. Нова Загора.
2099
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Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че в съда е образувано адм. дело
№ 57/2014 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
за 14.05.2014 г. в 14 ч. и по което предмет на
оспорване е Решение № 427 от 30.01.2014 г. на
Общинск и я съвет – г р. Твърдица, с което е
прието допълнение и изменение на Наредбата
за символиката на Община Твърдица.
2268
Административният съд – София-град, второ
отделение, 41 състав, съобщава, че по жалба от „8-и март“ – АД, е образувано адм. д.
№ 3818/2013 г. по описа на съда, насрочено за
8.05.2014 г. от 13,30 ч., с искане за обявяване на
нищожност на Заповед № РД-09-407 от 1.12.1998 г.
на кмета на район „Надежда“, Столична община. Указва на заинтересуваните лица, че имат
право в едномесечен срок от обнародването
да се конституират като ответници по делото,
като подадат заявление в Административния
с ъд – С о фи я-г ра д , с ъд ърж а що у к а за н и т е в
чл. 218, ал. 5 ЗУТ документи и информация.
2097
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Областен
управител – гр. Ямбол, на решение по т. 5 от
дневния ред на ХХХII заседание на Общинския
съвет – гр. Ямбол, проведено на 14.12.2013 г., с
което Общинският съвет – гр. Ямбол, е взел
следното решение: „Приема Правилник за устройството и дейността на Музей на бойната
слава – гр. Ямбол“, по което е образувано адм.д.
№ 52/2014 г. по описа на А дминистративния
съд – Ямбол, насрочено за 15.05.2014 г. от 10 ч.
2126
Благоевградският окръжен съд призовава
София Сергеевна Белионовна-Якимова с последен известен адрес София, район „Лозенец“,
ул. Свети Наум 66, вх. Б, ет. 1, ап. 3, и Георги
Йорданов Прегьов с последен известен адрес
Благоевград, ул. Васил Априлов 1, ет. 3, ап. 7,
сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на
24.04.2014 г. в 9 ч. като ответници по в. гр. д.
№ 918/2013 г. по описа на БлОС, образувано по
жалба на „ДМД-1“ – ЕООД, представлявано от
управителя Димитър Маринов. Ответниците
да посочат съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм).
2157
Софийският градски съд, І гр. отделение,
2 състав, съобщава, че е образу вано г р. д.
№ 12509/2013 г. по иск с правно основание чл. 124,
ал. 1 и чл. 104, т. 4 ГПК, заведен от „Лизингова
къща София лизинг“ – ЕАД, срещу Борислав
Чавдаров Генов с последен известен адрес в
Република България София, ж.к. Младост 4,
бл. 454, вх. 2, ет. 6, ап. 37, който като ответник
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор на
исковата молба по реда на чл. 367 ГПК.
2077
Софийският градски съд, І гр. отделение,
18 състав, съобщава, че е образувано гр. д.
№ 10054/2012 г. по иск за заплащане на сумата
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19 000 евро, заведен от Димитър Иванов Караньотов срещу Мария Иванова Караньотова с
последен известен адрес в Република България:
София, бул. Ген. Тотлебен 2, вх. Г, ет. 5, ап. 10,
която като ответница в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 ГПК.
2237
Габровският районен съд уведомява ответника Халид Али Дан, роден на 30.09.1976 г., от
Белгия, без известен настоящ или постоянен
адрес, че има образувано гр.д. № 491/2014 г. по
описа на съда, със страни: Евгения Петрова
Колева – ищец, и Халид Али Дан – ответник,
с основание на иска чл. 127, ал. 2 СК. Ако в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ не се яви в съда, за да получи книжата, или не упълномощи представител и подаде
отговор по чл. 131 ГПК, делото ще се разгледа
с участието на особен представител.
2175
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, VІІ състав, призовава Ерсин Малляев
Незиров, в Република Турция с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 14.05.2014 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 809/2013 г., заведено от Бенан
М. Незиров и Айше Х. Незирова. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
2158
Разградският районен съд призовава в двуседмичен срок Фетхи Нешели с неизвестен адрес в
Република България, роден на 1.03.1965 г., да се
яви незабавно в качеството си на ответник в съда,
стая № 106, за получаване на исковата молба и
приложенията по гр.д. № 324/2014 г. по описа на
съда. Ответникът да посочи в двуседмичен срок
считано от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ съдебен адрес в Република България.
Ако въпреки обнародването не се яви в съда, за
да получи съобщението по чл. 131 ГПК с приложените книжа, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищеца и делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2127
Районният съд – Своге, І състав, уведомява
Мария Лазару, родена на 27.12.1966 г. в гр. Ларнака, Република Кипър, живееща в същия град,
гражданка на Република Кипър, без адресна
регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, че срещу нея е заведено
гражданско дело № 204/2009 г. по описа на Районния съд – Своге, за делба на недвижим имот
в с. Церово, община Своге, и че в деловодството
на съда в гр. Своге, ул. Александър Вутимски 9,
се намират исковата молба и приложенията към
нея, които може да получи в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на това
обявление. При неявяването на Мария Лазару
или на упълномощено от нея лице в двуседмичен
срок съдът ще є назначи особен представител.
2159
Сливенският районен съд призовава Шюкри
Веизов К ючюкюсменов с последен известен
а д р е с с. Бя ла па ла н к а , о бщ и на Твърд и ца ,
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област Сливен, сега с неизвестен адрес, да се
яви в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда
за получаване на препис от исковата молба и
приложенията за отговор по чл. 131 ГПК по
гр.д. № 3735/2013 г. с правно основание чл. 124,
ал. 1 ГПК, заведено от Сюлейман Азис Веиз
и Макбуле Хасанова Веизова. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случаи делото
ще се гледа с назначен особен представител.
2270
Софийският районен съд, гражданско отделение, 57 състав, призовава Марио Франц
Хофбауер с постоянен адрес София, ж.к. Зона
Б-18, бл. 6, ет. 5, ап. 21, да се яви в съда на
29.04.2014 г. в 11,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 20412/2006 г. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2238
Софийският районен съд, гражданско отделение, 57 състав, призовава Антонина Панталеева
Неделчева с постоянен адрес София, ж.к. Зона
Б-5, бл. 9, вх. Б, ет. 17, ап. 167, да се яви в съда
на 29.04.2014 г. в 11,30 ч. като ответница по
гр. д. № 20412/2006 г. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2264
Софийският районен съд, гражданско отделение, 57 състав, призовава Петър Панталеев
Петров с постоянен адрес София, ж. к. Горна
баня, ул. Топло изворче 9, да се яви в съда на
29.04.2014 г. в 11,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 20412/2006 г. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2265
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва в регистъра на политичес
ките партии и движения при СГС промени по
партидата на ПП „Общество за Нова България“,
рег. по ф.д. № 8209/2007 г. на СГС, партиден
№ 346, том 11, стр. 60, а именно: вписа ръководен орган – Председателски съвет в състав от
5 членове: Агоп Едуард Каспарян – председател; Станчо Тошков Тотов – зам.-председател;
Нели Кирилова Андреева – секретар; Цветана
Наскова Палагачева – член; Любомир Петров
Вълков – член; вписа контролен орган – Контролен съвет в състав от 3 членове: Йордан
Иванов Тодоров – председател; членове: Делян
Николов Райковски и Динко Иванов Динев;
вписа лица, които съгласно устава представляват
партията: председателя Агоп Едуард Каспарян
и при изрично упълномощаване от председателя Станчо Тошков Тотов; вписа промени в
седалището и адреса на управление – София,
ул. Янтра 17, ет. 1, ап. 2; вписа Устав с изменения, приети от Третата национална конференция на политическата партия, проведена на
26.10.2013 г. в с. Сливек, приложен на л. 106 до
114 от делото, който представлява неразделна
част от решението и е приподписан от съдията
на всяка страница.
2079
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
27. – Управителният съвет на сдружение „Професионален баскетболен клуб „ЦСКА“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 27
от устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете в сдружение „Професионален баскетболен клуб „ЦСКА“ на 26.05.2014 г. в 10 ч. в
седалището и адреса на управление на сдружението: София, район „Лозенец“, ул. Филип Кутев 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
доклад и годишен финансов отчет на сдружение
„Професионален баскетболен клуб „ЦСКА“ за
дейността му през 2013 г. – проект за решение:
общото събрание на членовете на сдружението
приема годишния доклад и годишния финансов
отчет на сдружението за дейността му през 2013 г.;
2. обсъждане и приемане на краен ликвидационен отчет и баланс на ликвидатора – проект
за решение: общото събрание на членовете на
сдружението приема крайния ликвидационен
отчет и баланс на ликвидатора; 3. приемане на
решение за разпределяне на имуществото на сдружението – проект за решение: общото събрание
на членовете на сдружението приема решение за
разпределяне на имуществото на сдружението; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет и на ликвидатора на сдружението – проект за решение: общото събрание
на членовете на сдружението освобождава от
отговорност членовете на управителния съвет
и ликвидатора на сдружението; 5. приемане на
решение за заличаване на сдружение „Професионален баскетболен клуб „ЦСКА“ от регистъра
за юридическите лица с нестопанска цел към
Софийския градски съд – проект за решение:
общото събрание на членовете на сдружението
приема решение за заличаване на сдружение
„Професионален баскетболен клуб „ЦСКА“ от
регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Софийския градски съд; 6. други.
Писмените материали са на разположение на
членовете на сдружението в административната
сграда на дружеството всеки работен ден от 14
до 16 ч. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието.
2161
1. – Изпълнителният съвет на сдружение
„Асоциация на вносителите на автомобили“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 27.05.2014 г.
в 11 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението на адрес: бул. Джеймс Баучер 76,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението през 2013 г.; 2. отчет на приходите и
разходите през 2013 г. и приемане на счетоводния
баланс за 2014 г.; 3. промени в устава на сдружението; 4. промени в изпълнителния съвет на
сдружението; 5. разни. Всички членове на АВА са
поканени да присъстват лично, в качеството си
на управители на фирмите, чрез упълномощени
представители или чрез лица, упълномощени с
писмено нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно.
2167
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1. – Управителният съвет на сдружение „Съвет на еврейските жени в България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 29.05.2014 г. в 18 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски 50, залата на 2 етаж, при следния дневен
ред: 1. изслушване и приемане на годишния отчет
на УС за дейността на сдружението през 2013 г.;
проект за решение: ОС приема годишния отчет за
дейността на сдружението през 2013 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2013 г.; проект за
решение: ОС приема годишния финансов отчет
за 2013 г.; 3. избор на нов управителен съвет и
нов председател на управителния съвет; проект
за решение: ОС избира нов управителен съвет и
нов председател на управителния съвет; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще започне един час по-късно
независимо от броя на присъстващите.
2166
70. – Управителният съвет на Германо-българската индустриално-търговска камара, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на търговската камара на 10.06.2014 г. в 18 ч. в
София 1000, зала „Александър“ на „Радисън Блу
Гранд Хотел София“, пл. Народно събрание 4,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчетен доклад за 2013 г.; 2. резултати от
проведената външна финансова проверка (одит)
от „КПМГ България“ – ЕООД, и на контролната
комисия на Германо-българска индустриално-търговска камара; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет за дейността
им през 2013 г.; 4. приемане на бюджета за 2014 г.;
5. избор на одиторска фирма за 2014 г.; 6. освобождаване на членове на контролната комисия
и избор на нови членове; 7. разни. Регистрацията
на членовете започва в 17 ч. и 30 мин. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще започне един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
2239
28. – Управителният съвет на сдружение
„Институт за социална интеграция“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 1 от устава
на ИСИ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 30.06.2014 г. в 16 ч. в офиса на
сдружението в София, ул. Триадица, бл. 5, вх. Б,
ет. 6, офис 600, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. освобождаване
на председателя и членовете на управителния
съвет; 3. избор на нови членове и председател на
управителния съвет; 4. изменения и допълнения
в устава на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 17 ч. на същото място, същия ден.
2240
6. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общото събрание на
асоциацията на редовно заседание на 4.06.2014 г.
в 13 ч. в хотел „Силвър хаус“, зала „Емералд“,
София, бул. Симеоновско шосе 6, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет;
2. отчет на контролния съвет; 3. приемане на
бюджет за 2014 г. и на насоки за работата на
асоциацията; 4. разни. Поканват се всички членове на асоциацията. При липса на кворум на
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2271
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „За чисти Родопи“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 24.07.2014 г. в 14 ч. в Кърджали,
бул. България 41, стая 303, при следния дневен
ред: 1. избиране на нов управителен съвет на
сдружението; 2. приемане на план за дейността
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
2212
47. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лайънс клуб Пазарджик – Тракия – България“, Пазард ж ик, на основание
ч л. 2 6 ЗЮЛ Н Ц с ви к в а о бщо с ъ б р а н ие н а
29.05.2014 г. в 18 ч. в зала „Хебър“ на Грандхотел „Хебър“ в Пазарджик при следния дневен
ред: 1. заличаване на предишния управителен
съвет на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 19 ч. на същото място, при същия
дневен ред и ще се счита за законно независимо
от броя на присъстващите.
2213
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1. – Управителният съвет на Българската
асоциаци я Биопрод у кти – Панагюрище, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на асоциацията на
10.05.2014 г. в 11 ч. в к.к. Боровец, хотел „Самоков“, Пресклуб, при следния дневен ред: 1. приемане на финансов отчет; 2. промени в устава
на БАБ; 3. избор на нов управителен съвет и
председател; 4. приемане на програма за работа
на БАБ за 2014 г.; 5. приемане на бюджет на
БАБ за 2014 г.; 6. разни.
2214
Венета Желязкова Желева – ликвидатор
на фондация „България – 2001“, Стара Загора, в ликвидация по ф.д. № 1007/2001 г. на
Ст.ОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на фондацията да предявят
вземанията си в 3-месечен срок от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
2299
Дора Димитрова Керефейска – ликвидатор
на Сдру жение на родители и у чители към
у чилище „Ерих Кестнер“ в лик видаци я по
ф. д. № 1269/2005 г. на СГС, кани кредиторите
на сдружението да предявят своите вземания
в срок 6 месеца от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
2300

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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