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Назначавам Красимира Георгиева Медарова за служебен министър за организация
на изборния процес.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
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Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
5601

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 211
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам академик Петя Иванова Василева с орден „Стара планина“ първа степен
за изключителните є заслуги в областта на
офталмологията и за приноса є за развитието
на българската наука.
Издаден в София на 8 август 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
5602

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
ОТ 14 АВГУСТ 2014 Г.

за определяне на критерии, при наличието на
които в обекти на територията на Република
България е задължително създаването на звена
за пожарна безопасност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Критериите, при наличието на
които в обекти на територията на Република
България е задължително създаването на звена
за пожарна безопасност, се определят съгласно
приложението.
(2) Критериите по ал. 1 не се прилагат за:
1. обекти на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия;
2. обекти на подземната минна промишленост;
3. обекти, предназначени за производство и
съхранение на взривни вещества, огнестрелни
оръжия и боеприпаси;
4. летищата;
5. атомни електрически централи;
6. жилищни сгради.
Чл. 2. Директорът на Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“
(РДПБЗН) изисква писмено от собствениците
или ръководителите на обектите изходните
данни, необходими за определяне на показателите, свързани с критериите по чл. 1, ал. 1.
Чл. 3. Собственикът или ръководителят на
обекта предоставя данните по чл. 2 на директора
на РДПБЗН в срок до 30 дни от получаване
на писменото искане.
Чл. 4. Органите за пожарна безопасност
и защита на населението могат да изискват
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строителните книжа и друга документация за
обекта, свързана с удостоверяване точността
на предоставената информация.
Чл. 5. Въз основа на получените данни
органите за пожарна безопасност и защита
на населението проверяват съответствието на
показателите на обекта с критериите по чл. 1,
ал. 1. За резултатите от проверката се уведомява
собственикът или ръководителят на обекта.
Чл. 6. При необходимост от създаване на
звено за пожарна безопасност в обекта директорът на РДПБЗН издава писмено разпореждане, което се връчва на собственика или на
ръководителя на обекта.
Чл. 7. Собственикът или ръководителят на
обекта в срок до шест месеца от влизане в сила
на разпореждането по чл. 6 създава звено за
пожарна безопасност за извършване на дейности
съгласно определеното в разпореждането.
Чл. 8. Звената за пожарна безопасност в
обектите извършват:
1. пожарогасителна дейност, и/или
2. противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни
мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите и поддържане и обслужване
на противопожарни системи и съоръжения.
Чл. 9. Дейността по чл. 8, т. 1 може да се
извършва от:
1. звена по договор съгласно чл. 128, ал. 1
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР), или
2. лица, получили разрешение за осъществяване на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 2 ЗМВР.
Чл. 10. Дейността по чл. 8, т. 2 може да се
извършва от лица, получили разрешение за
осъществяване на дейностите по чл. 129, ал. 2,
т. 1 и 5 ЗМВР.
Чл. 11. За обекти, разположени на разстояние до 500 метра един от друг, може да бъде
създадено едно звено за пожарна безопасност по
чл. 9 и 10. В този случай отношенията между
собствениците/ръководителите на обектите се
уреждат с писмено споразумение.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Ръководител на обект“ по смисъла на
това постановление е лице, което изпълнява
функции, свързани с ръководство или управление, или което представлява държавен
орган, организация, юридическо лице или
физическо лице.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 127 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
КРИТЕРИИ, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КОИТО
В ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛ И К А БЪ Л ГА РИ Я Е ЗА Д Ъ Л Ж И Т Е Л НО
СЪЗДАВАНЕТО НА ЗВЕНА ЗА ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ
І. Общи положения
1. Обектите се подразделят на класове на функционална пожарна опасност съгласно таблица 1
към чл. 8, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ,
бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с
Решение № 13641 от 15 ноември 2010 г. на Върховния административен съд – бр. 101 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 75 от 2013 г.) и на категории по
пожарна опасност съгласно таблица 2 към чл. 8,
ал. 2 от същата наредба.
2. При проверка на критериите за необходимостта от създаване на звена за пожарна безопасност (ЗПБ) в обектите от клас на функционална
пожарна опасност Ф5 се изчислява пожарната
характеристика (ПХ) на обекта съобразно процедурата по раздел III.
3. При проверка на критериите за необходимостта от създаване на ЗПБ в обектите от клас
на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4
се отчитат показателите на всяка от сградите на
територията на обекта съгласно раздел IV.
II. Критерии, при наличието на които в
обекти на територията на Република България е
задължително създаването на звена за пожарна
безопасност
1. Звена за извършване на пожарогасителна
дейност се създават в обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с ПХ > 5,5.
2. Звена за извършване на противопожарно
обезопасяване и провеждане на превантивни и
организационни мероприятия за осигуряване на
пожарната безопасност в обектите и за поддържане и обслужване на противопожарни системи
и съоръжения се създават във:
2.1. обектите по т. 1, и
2.2. обекти от класове на функционална пожарна
опасност Ф1 – Ф4, в които поне една от сградите
отговаря на следните показатели:
2.2.1. общата разгъната застроена площ на
сградата е по-голяма от 21 500 m 2 , и
2.2.2. броят на едновременно пребиваващите
в сградата е повече от 3000, и
2.2.3. в сградата са налични повече от две от
описаните в раздел IV активни мерки за пожарна
защита.
ІII. Изчислително определяне на пожарната
характеристика на обектите от клас на функционална пожарна опасност Ф5
1. Пожарната характеристика на обектa определя вероятността от възникване и разпространение
на пожар, създадените условия за пожарогасене и
безопасна евакуация, като се отчита и рисковият
потенциал на обектa, съгласно чл. 104 от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС).
2. Пожарната характеристика на обекта се
определя на базата на следните показатели:
2.1. пожарна опасност;
2.2. готовност за оперативна намеса;
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2.3. едновременно пребиваващи хора;
2.4. територия на обекта;
2.5. активни мерки за пожарна защита.
3. При изчисляване на ПХ като обект се разглеждат всички сгради, съоръжения и инсталации, свързани с извършваните в него дейности и
разположени на самостоятелно отредена за целта
територия, в т.ч. сградите от класове на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4.
4. Определяне стойността на показателя „Пожарна опасност“:
4.1. Показателят „Пожарна опасност“ характеризира опасността от възникване и разпространение на пожар в зависимост от класовете на
функционална пожарна опасност и категорията
по пожарна опасност на помещенията и площите
в обекта.
4.2. В съответствие с т. 1 на раздел I сградите, помещенията, съоръженията и откритите
технологични инсталации се подразделят на пет
категории по пожарна опасност от Ф5А до Ф5Д
в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните
свойства на използваните, произвежданите и
съхраняваните вещества, материали и продукти,
техните количества и особеностите на технологичните процеси.
4.3. Стойност та на показател я „Пожарна
опасност“ (П) на обекта се изчислява по следния
логаритмичен израз:
,
където:
;
;
;
.
– n е броят на помещенията, съоръженията и
инсталациите от съответната категория по пожарна
опасност на територията на обекта;
– Ф5А i – площ на i-тото помещение, съоръжение или инсталация от категория по пожарна
опасност Ф5А, [m 2];
– Ф5Б i – площ на i-тото помещение, съоръжение или инсталация от категория по пожарна
опасност Ф5Б, [m 2];
– Ф5В i – площ на i-тото помещение, съоръжение или инсталация от категория по пожарна
опасност Ф5В, [m 2];
– Ф5Гi – площ на i-тото помещение, съоръжение или инсталация от категория по пожарна
опасност Ф5Г, [m 2];
– F5A – обща площ на всички помещения, съоръжения и инсталации от категория по пожарна
опасност Ф5А на територията на обекта, [m 2];
– F5Б – обща площ на всички помещения, съоръжения и инсталации от категория по пожарна
опасност Ф5Б на територията на обекта, [m 2];
– F5В – обща площ на всички помещения, съоръжения и инсталации от категория по пожарна
опасност Ф5В на територията на обекта, [m 2];
– F5Г – обща площ на всички помещения, съоръжения и инсталации от категория по пожарна
опасност Ф5Г на територията на обекта, [m 2].
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4.4. За резервоари за леснозапалими течности,
горими течности или горими газове в изчисленията
по т. 4.3 се включва площта на обваловката на резервоарите, а за резервоари без обваловка – площта на площадката, на която са разположени резервоарите.
4.5. За площ на технологично съоръжение се
приема площта на площадката, заета от съоръжението.
4.6. При изчисляване на стойността на показателя „Пожарна опасност“ сградите и помещенията
от класове Ф1 – Ф4 на територията на обекта се
приравняват към категория по пожарна опасност
Ф5В.
4.7. Данните за площите на помещенията,
съоръженията и инсталациите се вземат от строителните книжа или от техническия паспорт на
обекта, а когато такива не са налични – от проекти за заснемане.
5. Определяне стойността на показателя „Готовност за оперативна намеса“:
5.1. Показателят „Готовност за оперативна
намеса“ характеризира отдалечеността на обекта
от най-близката Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)
или от Участък „Пожарна безопасност и защита
на населението“ (УПБЗН), както и оперативните
възможности на същото звено за локализиране и
ликвидиране на възникнал пожар.
5.2. Стойността на показателя „Готовност за
оперативна намеса“ (Г) се определя съгласно
таблица № 1 в зависимост от отдалечеността на
обекта от най-близката РСПБЗН или от УПБЗН
и броя екипи за пожарогасене, с които същото
звено може да реагира.
Таблица № 1
Отдалеченост
на обекта от
РСПБЗН
(УПБЗН)
Брой
екипи
за пожарогасене
Г

до
2,5 км

над 2,5
до
5 км

над 5
до
7,5 км

над 7,5
до
10 км

над
10 км

над
над
над
над
над
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
0,6 0,8 1 1,6 1,8 2 2,6 2,8 3 3,6 3,8 4 4,6 4,8 5

6. Определ яне стойност та на показател я
„Едновременно пребиваващи хора“:
6.1. Показателят „Едновременно пребиваващи
хора“ характеризира възможността за възникване
на пожар вследствие от допусната небрежност
или неправилни действия на пребиваващите в
обекта, броя на потенциално застрашените хора
в обекта при пожар, както и от трудностите при
извършване на дейности по евакуация и спасяването на хората.
6.2. Стойността на показателя „Едновременно пребиваващи хора“ (Е) се определя съгласно
таблица № 2 в зависимост от максималния брой
на едновременно пребиваващите хора в обекта,
определен в съответствие с изискванията на чл. 36
от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
Таблица № 2
Максимален брой едновременно
пребиваващи хора в обекта

Е

над 1500

5

от 1001 до 1500

4
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Максимален брой едновременно
пребиваващи хора в обекта

Е

от 401 до 1000

3

от 201 до 400

2

до 200

1

7. Определяне стойността на показателя „Територия на обекта“ (Т):
7.1. Показателят „Територия на обекта“ характеризира сложността на обекта и обема на работа
(свързана с пожарогасителни действия), времето
за достигане на екипите от входа на обекта до
всяка негова точка, възможностите за развитие и
условията за гасене на възникнал пожар.
7.2. Стойността на показателя „Територия на
обекта“ (Т) се определя по таблица № 3.
Таблица № 3
Площ на територията на обекта (m 2)

Т

над 1 000 000

5

над 800 000 до 1 000 000

4

над 300 000 до 800 000

3

над 100 000 до 300 000

2

до 100 000

1

8. Определяне стойността на показателя „Активни мерки за пожарна защита“:
8.1. Показателят „Активни мерки за пожарна
защита“ характеризира влиянието на приложените
мерки за навременно откриване на възникнал
пожар, осигуряване на безопасната евакуация на
пребиваващите, гасене на пожара, управление на
дима и топлината и управление на системите и
оборудването за осигуряване на пожарната безопасност за сградата/съоръжението на територията
на обекта, където е възможно възникването на
най-сложен пожар, съгласно плановете за пожарогасене, разработени на основание на наредбата
по чл. 17, ал. 4, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 от
Закона за Министерството на вътрешните работи.
Отчита се наличието на следните активни мерки
за пожарна защита:
8.1.1. евакуационно осветление – ЕО;
8.1.2. пожароизвестителна система – ПИС;
8.1.3. пожарогасителна система – ПГС;
8.1.4. вентилационна система за отвеждане на
дима и топлината (ВСОДТ) съгласно определението в т. 3.1.38 от СД CEN/TR 12101-5 „Системи за
управление на дим и топлина. Част 5: Указания
по отношение на функционални препоръки и методи за изчисляване на вентилационни системи
за отвеждане на дим и топлина“;
8.1.5. система за управление на инсталациите и
оборудването, имащи отношение към пожарната
безопасност на обекта (СУИОПБ).
8.2. При наличие на съответната активна мярка
за пожарна защита стойността на показателя за
активната мярка се определя по таблица № 4, а при
отсъствие – стойността на същия показател е 0.
Таблица № 4
Активни мерки
Показател

ЕО ПИС ПГС ВСОДТ СУИОПБ
0,5

1

1,5

1,25

0,75

8.3. Стойност та на показател я „А ктивни
мерки за пожарна защита“ (А) се определя по
следния израз:

С Т Р.
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,

където:
ЕО, ПИС, ПГС, ВСОДТ и СУИОПБ са стойностите на всеки от показателите за съответните
активни мерки за пожарна защита.
9. Определяне на пожарната характеристика
на обекта:
9.1. Пожарната характеристика (ПХ) на обекта
се определя по следната формула:
, където
Vi е стойност на i-тия показател;
Wi – коефициент за тежест за i-тия показател;
i – индекс на съответния показател.
9.2. Стойността на коефициента за тежест
за всеки от показателите се определя по таблица № 5 и отчита влиянието на показателя върху
пожарната безопасност на обекта.
Таблица № 5
Показател
Коефициент за тежест (W)

П

Г

Е

Т

A

2,5 3 2 2,15 2,5 -0,75

9.3. За обекти с висок рисков потенциал, за
които са издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1
ЗООС, стойността на коефициента за тежест за П
по таблица № 5 е 3, а за останалите обекти е 2,5.
9.4. Разшифрована, формулата за определяне
на ПХ има следния вид:
.
IV. Показатели при определяне на необходимостта от създаване на звена за пожарна безопасност в обектите от класове на функционална
пожарна опасност от Ф1 до Ф4
1. При определяне на необходимостта от
създаване на ЗПБ в обектите от класове на
функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4 за
всяка от сградите в обекта се отчитат следните
показатели:
1.1. обща разгъната застроена площ;
1.2. брой едновременно пребиваващи хора;
1.3. активни мерки за пожарна защита.
2. Общата разгъната застроена площ на всяка
от сградите в обекта характеризира възможните последствия от разпространение на пожар и
се определя като сума от застроените площи
на всички етажи на основното и допълващото
застрояване под, на и над терена (включително
площта на подземните и полуподземните етажи).
3. Броят на едновременно пребиваващите
хора в обекта се определя в съответствие с
изискванията на чл. 36 от Наредба № Iз-1971
от 2009 г.
4. Чрез показателя „Активни мерки за пожарна защита“ се отчита рискът от неизправности
и откази на системите, вследствие на което е
възможно понижаване на проектното ниво на
пожарната безопасност на обекта.
5. Активните мерки за пожарна защита са:
5.1. евакуационно осветление;
5.2. пожароизвестителна система;
5.3. пожарогасителна система;

ВЕСТНИК
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5.4. система за управление на дим и топлина – ВСОДТ, и/или система с диференциално
налягане, съгласно определението по т. 3.1.26
от БДС EN 12101-6 „Системи за управление на
дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с
диференциално налягане. Комплекти“;
5.5. системи за управление на инсталациите и
оборудването, имащи отношение към пожарната
безопасност на обекта (СУИОПБ).
6. Когато чрез пожароизвестителната система
се управляват и други инсталации и оборудване,
имащи отношение към пожарната безопасност
на обекта, същата се приема и като СУИОПБ.
5631

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
ОТ 14 АВГУСТ 2014 Г.

за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани
в съвместните структури за подпомагане на
изпълнението и за определяне на системата
за осъществяване на първо ниво на контрол
по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република
България участва за периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Раздел I
Съвместни стру кту ри за подпомагане на
изпълнението на програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз,
в които Република България у частва за
периода 2014 – 2020 г.
Чл. 1. При спазване на разпоредбите на
чл. 23, т. 2 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за
подкрепа от Европейския фонд за регионално
развитие по цел „Европейско териториално
сътрудничество“, по всяка една програма за
териториално сътрудничество, съфинансирана
по Европейския фонд за регионално развитие
и по Инструмента за предприсъединителна
помощ, се създават съвместни структури – съвместни секретариати и техни клонове/звена
за подпомагане на управляващия орган и
мониторингов комитет за изпълнението на
функциите им, за предоставяне на информация
на потенциални бенефициенти по програмите,
както и за подпомагане на бенефициерите при
изпълнението на финансирани операции.
Чл. 2. За осигуряване изпълнението на
фу нк циите на съвместните ст ру кт у ри по
чл. 1 министърът на регионалното развитие
или упълномощено от него длъжностно лице
сключва трудови договори с български и
чуждестранни граждани извън утвърдената
численост на персонала на Министерството
на регионалното развитие.
Чл. 3. (1) Подборът на лица по реда на чл. 2
се извършва при условия и по ред, определени с методика, одобрена от министъра на
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регионалното развитие или от упълномощено
от него длъжностно лице, при спазване на
разпоредбите за назначаване на служители по
действащото трудово законодателство.
(2) Чуждестранни граждани се назначават
в съвместните секретариати и в клоновете/
звената към тях, разположени на територията
на Република България, съгласно постигнатите
договорености между държавите – участнички
в програмите за териториално сътрудничество
на Европейския съюз, в подписаните от тях
меморандуми за разбирателство и при спазване
на условията на ал. 1.
Чл. 4. За лицата, които се назначават по
реда на чл. 2, се разработват длъжностни
характеристики, които се приемат от съответния мониторингов комитет и се утвърждават
от министъра на регионалното развитие или
упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 5. (1) Основната месечна работна заплата
на лицата, назначени по реда на чл. 2, за пълно
работно време се определя в съответствие с
решение на съответния мониторингов комитет на всяка от програмите за териториално
сътрудничество.
(2) Средствата за работна заплата и за осигурителните вноски на служителите, назначени
в съвместните структури по чл. 1, се планират,
осигуряват и отчитат по бюджета на Приоритетна ос „Техническа помощ“ на съответната
програма за териториално сътрудничество.
Чл. 6. Промени в броя на лицата, наети
в съвместните структури по чл. 1, както и
промени по отношение на описанието на
длъжностите и функциите и/или в размера
на възнагражденията може да бъдат извършвани с решение на мониторинговия комитет
по съответната програма за териториално
сътрудничество, в която Република България
участва за периода 2014 – 2020 г.

ВЕСТНИК
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Раздел II
Система за осъществяване на първо ниво
на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз,
в които Република България у частва за
периода 2014 – 2020 г.

„а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на територията на Република България („първо ниво
на контрол“).
(2) По преценка на министъра на регионалното развитие или на упълномощено от него
длъжностно лице възлагането се осъществява:
1. при спазване на изискванията на приложимото законодателство в област та на
обществените поръчки, и/или
2. по реда на действащото трудово законодателство.
(3) По многонационалните програми за
териториално сътрудничество, по които разходите за първо ниво на контрол са за сметка на бенефициентите, изборът на лица за
осъществяване на първо ниво на контрол се
извършва при условия и по ред, определени
от министъра на регионалното развитие или
от упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 8. (1) За възлагане изпълнението на
първо ниво на контрол по чл. 7, ал. 2, т. 2
министърът на регионалното развитие или
упълномощено от него длъжностно лице сключва трудови договори с български граждани
извън утвърдената численост на персонала на
Министерството на регионалното развитие.
(2) Подборът на лица по ал. 1 се извършва
при условия и по ред, определени с методика, одобрена от министъра на регионалното
развитие или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) За лицата, които се назначават по реда
на ал. 1, се разработват длъжностни характеристики, които се приемат от съответния
мониторингов комитет и се утвърждават от
министъра на регионалното развитие или от
упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Основната месечна работна заплата на
лицата, назначени по реда на ал. 1, за пълно
работно време се определя в съответствие с
решение на съответния мониторингов комитет на всяка от програмите за трансгранично
сътрудничество.
Чл. 9. Средствата за осъществяване на първо ниво на контрол се осигуряват от бюджета
на съответната програма за териториално
сътрудничество.

Чл. 7. (1) За осигуряване изпълнението на
функциите за финансовото управление и на контрола на програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република
България участва за периода 2014 – 2020 г., в
съответствие с чл. 23, т. 4 от Регламент (ЕС)
№ 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални
разпоредби за подкрепа от Европейския фонд
за регионално развитие по цел „Европейско
териториално сътрудничество“ министърът на
регионалното развитие или упълномощено от
него длъжностно лице възлага извършването
на проверките по чл. 125, параграф 4, буква

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове
във връзка с чл. 23, т. 2 и 4 от Регламент
(ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел
„Европейско териториално сътрудничество“.
§ 2. Трудовите договори със служителите
в съвместните технически секретариати и в
информационните звена по програмите за
трансгранично сътрудничество за Програмен
период 2007 – 2013 г. може да бъдат продъл-

С Т Р.
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жени и за Програмен период 2014 – 2020 г. с
допълнителни споразумения, подписани между
страните по тях.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на
еднократна финансова помощ на законните
наследници на починалите лица при наводнението на територията на с. Враниловци,
област Габрово, и гр. Мизия, област Враца,
вследствие на обилните валежи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 40 000 лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за
2014 г. за изплащане на еднократна финансова
помощ на законните наследници на лицата,
починали при наводнението на територията на
с. Враниловци, област Габрово, и гр. Мизия,
област Враца, вследствие на обилните валежи,
съгласно приложението.
(2) Еднократната финансова помощ се
изплаща за всяко от починалите лица и е в
размер 10 000 лв.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на
социалната закрила и равните възможности“,
бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран
подход“.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 14, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. Еднократната финансова помощ се
изплаща на законните наследници на починалите или на техни законни представители
в размера по чл. 1, ал. 2 от Агенцията за
социално подпомагане чрез дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на
починалото лице.
Чл. 5. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
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социалната политика за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
СПИСЪК
на починалите лица при наводнението на територията на с. Враниловци, област Габрово,
и гр. Мизия, област Враца, вследствие на
обилните валежи
1. Добринка Иванова Иванова, с. Враниловци;
2. Стефан Иванов Стефанов, с. Враниловци;
3. Пепи Генадиев Грежделски, гр. Мизия;
4. Венелин Тодоров Комарски, гр. Враца.
5633

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249
ОТ 14 АВГУСТ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 234 на
Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
(ДВ, бр. 66 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Членове 1 – 5 се отменят.
§ 2. Параграфи 2 – 4 от заключителните
разпоредби се отменят.
§ 3. Приложението към чл. 1, ал. 2 се
отменя.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5630
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на
Република България и Комисията за развитие
и реформи на провинция Анхуей, Китайска
народна република
(Одобрен с Решение № 516 от 18 юли 2014 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването – 23 юли 2014 г.)
Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Комисията
за развитие и реформи на провинция Анхуей,
Китайска народна република, наричани понататък „Страните“,
Желаейки да засилят техните двустранни
икономически отношения,
Искайки да разширят икономическото сътрудничество между професионалните организации и бизнес средите, камарите и асоциациите
от двете страни,
Стремейки се да увеличат инвестиционното
сътрудничество и да проучат нови сфери за
инвестиции,
Потвърждавайки тяхното придържане към
принципите на равенство и взаимна изгода,
се договориха да сключат следния Меморандум за разбирателство:
1. Страните ще положат усилия да развият
инвестиционното и търговското сътрудничество
между бизнеса и организациите от България
и провинция Анхуей в съответствие с действащите закони и разпоредби в двете страни.
2. Страните ще обменят информация за
инвестиционните политики и наредби и ще си
сътрудничат за организирането на промоционални дейности с цел увеличаване на взаимната
търговия и инвестиции, като: семинари, форуми, мисии за насърчаване на инвестициите, в
рамките на своите компетенции.
3. Страните ще проучват и създават възможности за сътрудничество в изпълнението
на съвместни проекти в области от взаимен
интерес; ще оказват съдействие за откриване
на представителства и клонове на компании от
България и провинция Анхуей и ще насърчават
други форми на сътрудничество в съответствие
със законите в двете страни.
4. Страните ще насърчават и оказват съдействие, в рамките на техните компетенции,
фирми от провинция Анхуей да инвестират в
български индустриални зони. „Национална
компания индустриални зони“ – ЕА Д, ще
предложи програмата на индустриалната зона,
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ще организира съответните отдели за своевременно провеждане на промоционален семинар
в провинция Анхуей с цел представяне на инвестиционния климат и политики. Комисията
за развитие и реформи на провинция Анхуей
ще окаже съдействие и подкрепа за организиране на местни предприятия за участие в
семинарите и за подготовка на фирми с инвестиционни намерения да проучат своевременно
българския пазар и договаряне на проект на
индустриална зона.
5. Страните ще оказват съдействие и подкрепа за създаването на нови и разширяване
на съществуващите бизнес контакти между
предприятията от България и провинция Анхуей; ще насърчават сътрудничеството между
малките и средните предприятия от България
и провинция Анхуей; ще стимулират предприятията от двете страни да участват в панаири,
изложения, форуми и симпозиуми, които се
провеждат на територията на България и провинция Анхуей.
6. Този Меморандум за разбирателство ще
влезе в сила от датата на подписване и ще
бъде в сила за срок 5 години. Той ще бъде
продължаван автоматически за последващи
петгодишни периоди, освен ако една от Страните информира другата Страна писмено наймалко три месеца преди изтичането на срока
на действие за своето намерение да прекрати
този Меморандум.
7. Текстът на този Меморандум може да бъде
изменян или допълван по взаимно писмено
съгласие по искане на всяка една от Страните.
Измененията и допълненията ще влязат в сила
в съответствие с разпоредбите на параграф 6
от този Меморандум за разбирателство и ще
бъдат неразделна част от него.
8. Този Меморандум ще бъде изпълняван
в съответствие със законите и разпоредбите
в двете страни. Всички спорове, възникващи
при изпълнението и тълкуването на този Меморандум, ще бъдат уреждани чрез приятелски
разговори.
9. Този Меморандум не е предназначен да
наложи каквито и да е правно обвързващи за
Страните права или задължения.
Този Меморандум е подписан в София на
23 юли 2014 г. в два оригинални екземпляра
с еднаква сила, всеки от които на български,
китайски и английски език. В случай на различия при тълкуването меродавен ще бъде
текстът на английски език.
За Министерството
на икономиката
и енергетиката на
Република
България:
Красин Димитров,
заместник-министър
на икономиката
и енергетиката
5508

За Комисията за
развитие и
реформи на
провинция Анхуей,
Китайска народна
република:
Джан Шаочун,
генерален директор
на Комисията за
развитие и реформи
на провинция Анхуей
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Част „Пожарна безопасност“ се разработва за строежи, които са включени в класификацията по функционална пожарна опасност
съгласно таблица № 1 към чл. 8, ал. 1.
(4) Допуска се да не се разработва част
„Пожарна безопасност“ за жилищни сгради
и за сгради за обществено обслужване със
застроена площ до 200 кв. м и до два етажа
(в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни
производствени, складови и селскостопански
сгради с височина до 8 м и със застроена площ
до 200 кв. м.
(5) Оразмеряването и изчисленията на основните характеристики и показатели, както
и конкретните решения за осигуряване на
безопасност в случай на пожар на сградите по
ал. 4 се определят със съответните части на
инвестиционния проект.“
§ 2. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 91б, ал. 6“ се заменят
с „чл. 125, ал. 2“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на вътрешните работи:
Цветлин Йовчев
Министър на инвестиционното проектиране:
Иван Данов
5507

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за отменяне на Наредба № I-167 от
2002 г. за условията и реда за взаимодействие
между контролните органи на Министерството
на вътрешните работи, застрахователните компании и Агенцията за застрахователен надзор
при настъпване на застрахователни събития,
свързани с моторните превозни средства (ДВ,
бр. 103 от 2002 г.)
Член единствен. Отменя се Наредба № I-167
от 2002 г. за условията и реда за взаимодействие
между контролните органи на Министерството
на вътрешните работи, застрахователните ком-
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пании и Агенцията за застрахователен надзор
при настъпване на застрахователни събития,
свързани с моторните превозни средства (ДВ,
бр. 103 от 2002 г.).
Министър на вътрешните работи:
Цветлин Йовчев
Министър на финансите:
Петър Чобанов
5506

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-407
от 11 август 2014 г.

за реда за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство, времето
за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Обща разпоредба
Чл. 1. С тази наредба се определят редът за
организацията и разпределянето на работното
време, за неговото отчитане, за компенсирането
на работата извън редовното работно време,
режимът на дежурство, времето за отдих и
почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (МВР).
Раздел II
Продължителност на работното време
Чл. 2. Нормалната продължителност на
работното време на държавните служители е
8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна
работна седмица.
Чл. 3. (1) За дейностите, чието изпълнение
изисква непрекъсваемост на работния процес,
работното време се организира в 8-, 12- или
24-часови смени.
(2) Поради спецификата на дейността в
Медицинския институт на МВР може да се
определя и 6-часова смяна.
(3) При работа на смени е възможно полагането на труд и през нощта между 22,00 и 6,00 ч.,
като работните часове не следва да надвишават
средно 8 часа за всеки 24-часов период.
Чл. 4. (1) За държавните служители, които
изпълняват служебните си задължения при
специфични условия и рискове за живота и
здравето, се установява намалено работно
време.
(2) Въвеж дането на намалено работно
време за отделните длъжности се извършва
в съответствие с Наредбата за определяне на
видовете работи, за които се установява намалено работно време, приета с ПМС № 267
от 2005 г. (ДВ, бр. 103 от 2005 г.).
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(3) Служителите, които имат право на намалено работно време по ал. 1, се определят
със заповед на ръководителя на структура по
чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) след консултации с представителите на синдикалните организации,
Ведомствената служба по трудова медицина
и с комитета/групите по условията на труд в
съответната структура на и в съответствие с
оценката на риска.
(4) За държавните служители по ал. 1 максималната продължителност на установеното
работното време може да бъде до 1 час над
определеното такова.
Чл. 5. За държавните служители, с изключение на служителите по чл. 3 и 4, се установява
ненормиран работен ден.
Чл. 6. (1) Ръководителите на структури
по чл. 37 ЗМВР определят със заповед разпределянето на работното време в отделните
звена в подчинените им структури, както и за
осъществяване на отделни служебни дейности
в подчинените им структури.
(2) Разпределянето на работното време в
звената, които са на пряко подчинение на
министъра на вътрешните работи или на
главния секретар на МВР, се определя със
заповед на министъра на вътрешните работи,
съответно със заповед на главния секретар на
МВР по предложение на ръководителите на
съответните звена.
(3) За дирекциите в състава на главните
дирекции и териториалните звена разпределянето на работното време се регламентира
със заповед на ръководителите по ал. 1 по
предложение на директорите на съответните
дирекции и на ръководителите на съответните
териториални звена.
(4) За Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, регионалните дирекции „Пожарна безопасност
и защита на населението“ и регионалните
дирекции „Гранична полиция“ разпределянето на работното време се регламентира със
заповед на директорите им по предложение
на ръководителите на съответните звена.
Чл. 7. (1) В заповедта по чл. 6 се определят:
1. разпределянето на работното време на
служителите с установен ненормиран работен ден;
2. служителите, за които се установява
работа на смени и продължителността на
смените;
3. служителите, за които се установява
намалено работно време;
4. разпределянето на работното време за
държавните служители, изпълняващи дейности
по административно обслужване на граждани;
5. видовете почивки, тяхната продължителност с начален и краен час и разпределянето
им в рамките на работното време;
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6. времето за отдих;
7. времето за хранене – в случаите, когато
не може да бъде осигурено ползването на
почивки;
8. организацията за отчитане на отработеното време.
(2) Физиологичните почивки се посочват
отделно в заповедта по ал. 1.
Чл. 8. Времето за участие на държавните
служители в мероприятия по подготовка и
проверка на готовността на личния състав за
работа във военно време се включва в рамките на установените общи работни часове
за месеца.
Чл. 9. (1) Работното време на държавните
служители, работещи на ненормиран работен
ден, е от 8,30 до 17,30 ч. с един час обедна
почивка.
(2) Ръководителят по чл. 6 може да определя
и друг начален и краен час на работния ден
и обедна почивка за отделни звена, работни
екипи или отделни работни места, когато
характерът на работата изисква това, като
почивката за хранене не може да бъде помалко от 30 минути.
Чл. 10. Извънредният труд за държавните
служители не може да надвишава 280 часа
годишно, а за служителите, работещи на смени – и 70 часа на отчетен период.
Чл. 11. (1) При полагане на труд извън
установеното редовно работно време на държавните служители се осигурява не по-малко
от 12 часа непрекъсната междудневна почивка
или 36 часа непрекъсната седмична почивка.
(2) По изключение се допуска непрекъснатата седмична почивка да бъде в намален
размер, но не по-малко от 24 часа.
(3) При изпълнение на законоустановените
дейности от държавните служители от СОБТ
ал. 1 не се прилага.
Чл. 12. (1) За държавните служители, които
изпълняват дейности, чието осъществяване
изисква специфична организация на работа,
ръководителят по чл. 6 или определено от
него длъжностно лице с ръководни функции
по предложение на преките ръководители на
съответните служители може да установява
време на разположение или режим на 12- или
24-часово дежурство, които се определят със
заповед за всеки конкретен случай.
(2) По изключение времето на разположение или режимът на дежурство може да се
организира в седмични или месечни графици,
които се изготвят и утвърждават по реда на
чл. 14, ал. 3, като се спазват изискванията
за непрекъснатата междудневна и седмична
почивка.
(3) В графиците за дежурство не могат да
бъдат включвани държавни служители, работещи на смени.
(4) За държавните служители, работещи на
смени, се определя време на разположение
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най-малко след 12 часа от приключване на
работната смяна.
(5) При определяне на индивидуално дежурство с времетраене повече от 6 часа на
служителите се осигурява време за хранене,
което не може да бъде по-малко от 30 минути.
(6) При оказване на медицинска помощ
ал. 4 не се прилага за държавните служители
в Медицинския институт на МВР.
Раздел III
Разпределяне на работното време
Чл. 13. (1) Разпределянето на работното
време на смени се извършва при спазване на
нормативната уредба за организацията и изпълнението на отделните служебни дейности
в МВР.
(2) Ръководителят по чл. 6 може да установява 24-часови смени, когато численият
състав или изпълнението на отделни служебни
дейности не позволява организирането на работата на 8-часови и 12-часови смени.
(3) С разпределянето на работните смени
се определя времето за хранене и времето за
отдих, както и физиологичните почивки.
(4) Времето за хранене или времето за отдих не може да бъде по-малко от 30 минути.
Чл. 14. (1) Работните смени се организират
в седмичен или месечен график, изготвен от
ръководителя на съответната структура или
от служител, определен със заповед на ръководителя по чл. 6.
(2) При разпределянето на работните смени
в графиците по ал. 1 не се допуска смесването
на смени с различна продължителност в рамките на един отчетен период, с изключение
на служителите, които извършват охрана на
дипломатически представителства.
(3) Графиците по ал. 1 се утвърждават от
ръководителя по чл. 6 или от определено от
него длъжностно лице с ръководни функции.
(4) Промените в утвърдения график се
утвърждават по реда на ал. 2.
(5) При надвишаване на продължителността
на работното време за отчетния период, отчитането му се извършва по реда на раздел ІV.
Чл. 15. (1) При разпределяне на работните
смени или дежурствата на държавните служители се осигуряват не по-малко от 12 часа
непрекъсната меж дудневна почивка и не
по-малко от 36 часа непрекъсната седмична
почивка.
(2) По изключение при разместване на индивидуалните смени или дежурства се допуска
непрекъснатата седмична почивка да бъде в
намален размер, но не по-малко от 24 часа.
(3) При нарушена 12-часова непрекъсната
междудневна почивка или 36-часова непрекъсната седмична почивка след приключване
на положения труд да бъде осигурена на служителя не по-малко от 12 часа непрекъсната
междудневна почивка или 36 часа непрекъсната
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седмична почивка, като в заповедта за полагане
на труд извън установеното редовно работно
време или с отделна заповед на ръководителя
на структурата изрично се посочват дата и час
за явяване на работа.
Чл. 16. (1) Максималната продължителност на времето на разположение не може
да превишава:
1. общо за един календарен месец – 100 часа;
2. през почивни дни – 24 часа.
(2) На държавния служител не може да се
възлага да бъде на разположение или на дежурство в два последователни календарни дни.
(3) При изпълнение на законоустановените
дейности от държавните служители от СОБТ
ал. 1 и 2 не се прилагат, а за държавните
служители, изпълняващи експертно-криминалистическа дейност, не се прилагат ал. 1
и 2 по отношение времето на разположение.
(4) При оказване на медицинска помощ
ал. 2 не се прилага за държавните служители
в Медицинския институт на МВР.
(5) При обявено бедствено положение по
смисъла на Закона за защита при бедствия
(ЗЗБ) за изпълнение на законоустановените
дейности на държавните служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ и на областните дирекции
на МВР ал. 1 и 2 по отношение времето на
разположение не се прилагат.
Чл. 17. Държавните служители, командировани за изпълнение на служебни задължения,
спазват работното време на структурата или
звеното, в която са командировани.
Раздел IV
Отчитане на работното време
Чл. 18. (1) Работното време на държавните
служители, работещи на ненормиран работен
ден, се отчита в работни дни – подневно.
(2) Работното време на държавните служители, работещи на смени, се изчислява и отчита
в часове, сумирано за тримесечен период.
(3) Не се допуска сумирано изчисляване
на работното време за служители, работещи
на ненормиран работен ден.
Чл. 19. (1) Отработеното време включва:
1. работните часове в рамките на установеното редовно работно време;
2. времето за хранене;
3. времето за физиологични почивки;
4. времето за провеждане на професионално
обучение;
5. времето за инструктаж, отвод, приемане
и сдаване на смяната (дежурството);
6. времето за отдих;
7. фактически извършената работа по време
на разположение;
8. работа извън установеното редовно работно време;
9. времето на дежурство;
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10. времето на пътуване при командироване
след проведен инструктаж, когато в заповедта
за командироване е разпоредено по време
на пътуването да бъде изпълнявана задача,
свързана с някоя от дейностите по чл. 6, ал. 1,
т. 1 – 4 ЗМВР.
(2) Времето за обедна почивка и почивките
за хранене не са работно време.
Чл. 20. (1) Отработеното време от държавните служители, работещи на смени, се отчита
на тримесечен период.
(2) За отработените часове над установената нормална продължителност на работното
време за отчетния период се изготвя протокол
(приложение № 1).
(3) Протоколът се изготвя от служителя,
определен да изготвя графиците, до десето
число на месеца, следващ отчетния период,
и се утвърждава от ръководителя по чл. 6
или от определено от него длъжностно лице
с ръководни функции.
(4) Екземпляр от утвърдения протокол се
изпраща на съответното финансово звено и
на звеното „Човешки ресурси“.
Чл. 21. (1) Положените дежурства от държавните служители, работещи на ненормиран
работен ден, се отчитат в часове за месеца,
през който са положени, с протокол (приложение № 2).
(2) Времето на дежурство и фактически
положеният труд през времето на разположение се отчитат по реда на раздел VI и се
компенсират като труд извън редовното работно време по реда на раздел VІІ.
(3) Държавните служители, които работят
на смени, полагат дежурства, труд по време
на разположение и на основание чл. 24 се
записват в книга (приложение № 3), в която
се посочват трите имена, ЕГН на държавния
служител, основание за полагане на труда
(смяна, дежурство, полагане на труд по време
на разположение или на основание чл. 24),
дата на полагане на труда, начален, краен час
и общ брой часове на положения труд.
(4) Книгата по ал. 3 се води и съхранява
от служител, определен с отделна заповед на
ръководителя по чл. 6.
(5) След отразяване на обстоятелствата
по ал. 3 съответният държавен служител и
длъжностното лице полагат подпис в книгата.
(6) За длъжностно лице по ал. 4 не може
да бъде определян служител, на когото е възложено да изготвя протоколите за отчитане
на положения труд.
Раздел V
Полагане на труд извън редовното работно
време
Чл. 22. (1) Държавните служители изпълняват служебните си задължения извън установеното редовно работно време въз основа
на заповед за полагане на труд извън устано-
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веното редовно работно време, издадена от
ръководителя по чл. 6 или оправомощено от
него длъжностно лице с ръководни функции.
(2) За държавните служители от звената на
пряко подчинение на министъра на вътрешните работи или на главния секретар на МВР
заповедта по ал. 1 се издава от министъра на
вътрешните работи, съответно от главния секретар на МВР или от изрично оправомощени
от тях длъжностни лица.
(3) В случаите, когато служител, работещ
на смени, при обичайно изпълнение на служебните си задължения надвиши нормативно
установения брой часове за отчетен тримесечен
период, тези часове се компенсират като труд
извън установеното редовно работно време с
протокол (приложение № 1), без да се издава
заповед по ал. 1.
Чл. 23. Заповедите за полагане на труд
извън установеното редовно работно време от
ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР,
както и от ръководителите на звената на пряко подчинение на министъра на вътрешните
работи или на главния секретар на МВР се
издават от:
1. министъра на вътрешните работи – за
главния секретар на МВР и ръководителите
на структурите на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи;
2. главния секретар на МВР – за директорите на главните и областните дирекции на
МВР, директора на дирекция „Дежурен център
на МВР“ и командира на Специализирания
отряд за борба с тероризма;
3. заместник-минист ър на вът решните
работи съгласно определения му ресор – за
останалите ръководители на структури по
чл. 37 ЗМВР.
Чл. 24. В случаите, когато поради неотложност полагането на труд извън установеното
редовно работно време е разпоредено устно,
заповедта по чл. 22 и 23 се издава в първия
работен ден, следващ деня, в който е положен
трудът. По изключение срокът за издаване на
заповедта може да бъде удължен, но не повече
от 5 работни дни от деня на полагане на труда.
Раздел VI
Отчитане и документиране на времето на
разположение, труда между 22,00 и 6,00 ч. и
на официални празници, както и на положен
труд извън установеното редовно работно време
Чл. 25. (1) Положеният труд извън установеното редовно работно време се отчита
почасово с протокол (приложение № 1 или
приложение № 2).
(2) За държавните служители от отделно
структурно звено протоколите по ал. 1 се съставят обобщено за отчетния период, в който
е положен трудът извън установеното редовно
работно време.
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(3) Протоколът по ал. 1 се изготвя от ръководителя на звеното или от определен от него
служител и се утвърждава от ръководителя по
чл. 6 или от определено от него длъжностно
лице с ръководни функции.
(4) Екземпляр от протокола по ал. 1 заедно с копие от заповедта за полагане на труд
извън установеното редовно работно време в
случаите, когато е издадена такава, се изпраща
за вписване в книгата по чл. 30.
(5) Екземпляр от протокола по ал. 1 се
изпраща на съответното финансово звено и
на звеното „Човешки ресурси“.
Чл. 26. (1) За държавните служители от
структури с централизирани щатове и месторабота в териториални звена се съставя
отделен протокол, който се утвърждава от
ръководителя, по чиято писмена заповед е
положен трудът.
(2) Екземпляр от протокола заедно с копие
от заповедта за полагане на труд извън установеното редовно работно време в случаите,
когато е издадена такава, се изпращат до
ръководителя по чл. 6 за компенсиране на
положения труд.
(3) Екземпляри или копия от документите
по ал. 2 се предоставят за вписване в книгата
по чл. 30 по местополагане на труд извън установеното редовно работно време.
Чл. 27. (1) Протоколът по чл. 25, ал. 1 се
утвърждава от ръководителя, издал заповедта
за полагане на труд извън установеното редовно
работно време.
(2) В случаите по чл. 22, ал. 3 протоколът
за положен труд извън установеното редовно
работно време се утвърждава от ръководителя
по чл. 6 или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 28. (1) В случаите, когато служител с
установен ненормиран ден е командирован в
структура, в която изпълнява служебните си
задължения на смени, отчитането на работното време за съответния месец се осъществява в структурата, от която е командирован
служителят.
(2) В случаите по ал. 1 отработените часове
по време на командироването се сумират и се
сравняват с нормалната продължителност на
работното време по чл. 187, ал. 1 ЗМВР. Когато
общият брой отработени часове надхвърля нормалната продължителност на работното време
по чл. 187, ал. 1 ЗМВР, същите се компенсират
с допълнително възнаграждение за труд извън
установеното редовно работно време.
Чл. 29. (1) В случаите, когато изпълнението
на служебни задачи извън установеното редовно работно време налага пътуване до друго
населено място, заповедта за полагане на труд
извън установеното редовно работно време се
издава отделно от заповедта за командироване.
(2) Когато периодът на командироване
включва дни на национални или официални
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празници, които попадат в работната седмица,
отработеното време през тези дни се отчита и
се компенсира като труд извън установеното
редовно работно време по реда на чл. 25.
Чл. 30. (1) Положеният труд извън установеното работно време се документира в
специална книга по образец (приложение № 4).
(2) Книгата по ал. 1 се води и съхранява
от служител, определен с отделна заповед на
ръководителя по чл. 6.
(3) За длъжностно лице по ал. 2 не може
да бъде определян служител, на когото е възложено да изготвя протоколите за отчитане
на положения труд.
(4) Във всяка организационно или териториално обособена структура се води отделна
книга.
(5) Книгата по ал. 1 може да се води и на
електронен носител.
Чл. 31. (1) Отработеното време между
22,00 ч. и 6,00 ч. се отчита с протокол (приложение № 5).
(2) При сумирано отчитане на отработеното
време общият брой часове положен труд между
22,00 и 6,00 ч. за отчетния период се умножава
по 0,143. Полученото число се сумира с общия
брой отработени часове за отчетния период.
Чл. 32. Времето на разположение и положеният труд по време на официални празници
се отчитат с протокол (приложение № 5).
Чл. 33. (1) Протоколът по чл. 31, ал. 1 и чл. 32
(приложение № 5) за служителите, работещи
на смени, се изготвя на тримесечен отчетен
период, а за служителите на ненормиран работен ден – ежемесечно.
(2) Отчитането на броя часове по времето на
разположение, труда между 22,00 ч. и 6,00 ч. и
на официални празници, както и на положения
труд над установеното редовно работното време
в протоколите за отчитането им се посочват
само в цяло число.
Раздел VІІ
Компенсиране на държавните служители за
работа извън установеното работно време
Чл. 34. (1) Положеният труд от държавните служители извън установеното редовно
работно време се компенсира при условията
и в размерите, определени в ЗМВР.
(2) Положеният труд извън установеното
редовно работно време не може да надвишава
размера за компенсиране, предвиден в чл. 187,
ал. 5 ЗМВР.
(3) Възнагражденията за труд извън установеното редовно работно време се включват
в месечното възнаграждение и се изплащат
в месеца, следващ отчетния период, при своевременно изпращане на протоколите във
финансовите звена.
(4) Положеният труд по време на дежурство
се компенсира според часовете, които надхвърлят установеното работно време.
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ДЪРЖАВЕН

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Длъжностни лица с ръководни функции“
са държавни служители в МВР, които заемат
най-високата ръководна длъжност в рамките
на организационно обособената структура.
2. „Организационно или териториално
обособени структури на МВР“ са:
а) главните дирекции на МВР и дирекциите към тях;
б) териториалните звена в състава на
главните дирекции и дирекциите към тях:
териториалните звена на дирекция „Жандармерия“ към Главна дирекция „Охранителна
полиция“, териториалните звена на дирекция
„Миграция“ към Главна дирекция „Гранична
полиция“, регионалните дирекции „Гранична
полиция“, граничните полицейски управления,
базите граничнополицейски кораби, граничните контролно-пропускателни пунктове и Специализираният отряд „Въздушно наблюдение“
към Главна дирекция „Гранична полиция“,
регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Столична
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и
районните служби „Пожарна безопасност и
защита на населението“;
в) областните дирекции на МВР, районните
управления към областните дирекции на МВР
и други самостоятелни звена от по-нисък ранг;
г) административните дирекции, дирекция
„Сигурност на МВР“, дирекция „Български
документи за самоличност“, дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския
съюз (АФКОС)“, дирекция „Комуникационни
и информационни системи“, дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“, дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“, дирекция „Инспекторат“,
дирекция „Специална куриерска служба“, дирекция „Дежурен център на Министерството на
вътрешните работи“, дирекция „Национална
система 112“ и районните центрове 112, Звено
за вътрешен одит, Звено за материални проверки, Научноизследователският институт по
криминалистика и криминология, Институтът
по психология;
д) Специализираният отряд за борба с тероризма и териториалните му звена;
е) Медицинският институт на МВР и болниците за продължително лечение и рехабилитация към него;
ж) Академията на МВР, центровете за
специализация и професионална подготовка
към нея;
з) базите за отдих на МВР.
3. „Дежурство“ е специфична организация на
работата при подневно отчитане на работното
време. През времето на дежурство служителят
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се явява на работното си място и изпълнява
служебните си задължения в рамките на продължителността на дежурството.
4. „Смяна“ е времето, през което държавният
служител изпълнява служебните си задължения по предварително утвърден график при
непрекъсваемост на работния процес.
5. „Време на разположение“ е времето,
през което служителят е на разположение
на ръководителя си извън работното място
с готовност при необходимост да изпълнява
служебните си задължения.
6. „Време за отдих“ е период от времето
през работната смяна или дежурство, в което
служителят възстановява трудовите си сили в
зоните и обектите на отговорност, но е длъжен да изпълнява служебните си задължения
в рамките на продължителността на смяната
или дежурството.
7. „Време за хранене“ е период от време
през работната смяна или дежурство не помалко от 30 минути, което ръководителят
определя на служителите за хранене, без да
бъдат прекъсвани изпълняваните задължения,
и се зачита за отработено време.
8. „Обедна почивка“ или „Почивка за хранене“ е период от време в рамките на установен
ненормиран работен ден, през който служителят не изпълнява служебните си задължения.
В случаите, когато поради служебна необходимост ръководителят на съответната структура
в МВР не може да осигури ползването от
служителя на обедна почивка, ръководителят
е длъжен да му осигури почивка за хранене.
Обедната почивка е едни час, а почивката за
хранене е не по-малко от 30 минути.
9. „Непрекъсваем работен процес“ е процес, при който редовното работно време е
организирано на смени и изпълнението на
служебните задължения не трябва да се преустановява до смяната от следващия служител
без разрешение от съответния ръководител.
§ 2. Въвеждането на физиологичен режим
на труд и почивка се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от
1999 г. за условията, реда и изискванията за
разработване и въвеждане на физиологични
режими на труд и почивка по време на работа
(ДВ, бр. 54 от 1999 г.).
Заключителни разпоредби
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 187, ал. 9 във връзка с ал. 8 и чл. 188 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 53 от 2014 г.).
§ 4. Заповедите по чл. 6 се издават от съответните ръководители в едномесечен срок
от влизане в сила на тази наредба.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Йордан Бакалов
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16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

Приложение № 1
към чл. 20, ал. 2, чл. 22,
ал. 3 и чл. 25, ал. 1
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(структура)

Рег. № .................. Екз. № ......
..........................................20.... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
...............................................
...............................................
(име, длъжност, подпис и печат)
П Р О Т О К О Л

за положен труд от държавни служители, работещи на смени в .....................
за периода от ............ 20 ... г. до .............. 20 .... г.
№

1

Име,
ЕГН
презиме,
фамилия

2

3

Номер
на заповед

4

........................./....................
.................................... 20.... г.
гр. .......................................
Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР

Дата на
полагане на
труда
по заповед

5

Начален и
краен
час на
положения
труд по
заповед

Отработени
часове
извън
установеното
работно
време

6

7

Общо
Общо Норма за
отрабо- отрабо- периода
тени
тени
часове часове
по гра(7+8)
фик

ИЗГОТВИЛ:

Часове за
компенсиране със:

възнаграждение
8

9

10

11

................................................................
................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)
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Приложение № 2
към чл. 21, ал. 1
и чл. 25, ал. 1
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)

Рег. № .................. Екз. № ......
..........................................20.... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
...............................................
...............................................
(име, длъжност, подпис и печат)
П Р О Т О К О Л

за отчитане на положен труд извън установеното работно време и за времето на дежурство от държавни служители с установен ненормиран работен ден
за месец ............... 20...... г.
№

Име, презиме,
фамилия на
служителя

ЕГН

№ и дата
на заповедта или на
месечния
график

1

2

3

4

........................./....................
.................................... 20.... г.
гр. .......................................

Дата на пола- Начален и Брой отра- Брой часове за комгане на труд
краен час ботени чапенсиране със:
извън устаносове извън
възнаграж- отпуск
веното работустановенодение
но време/дата
то работно
на полагане
време
на дежурство
5

6

ИЗГОТВИЛ:

7

8

9

................................................................
................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР
Забележка. Когато през месеца служител е положил повече от едно дежурство, данните за всяко дежурство се нанасят последователно едно под друго срещу името на служителя, без да е необходимо да се
отразяват самостоятелно с отделно посочване на същото име.
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Приложение № 3
към чл. 21, ал. 3
образец на лицева корица
М И Н И С Т Е Р С Т В О

Н А

В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е

Р А Б О Т И

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)

К Н И Г А
за записване на държавните служители, които работят на смени, полагат дежурства, труд по време
на разположение и на основание чл. 24
Започната на .................................... 20… г.
Завършена на ................................... 20… г.
брой страници ………… (словом ………………………………)
УТВЪРДИЛ:

.....................................
.....................................
(име, длъжност, подпис и печат)
образец на стр. 1

КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ:
1. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
2. ..............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
3. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
4. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
5. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
6. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
7. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
8. ..............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
9. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
10. .............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................

№

Име, презиме, фамилия
на служителя

ЕГН

Основание за
полагане на
труда

Дата на полагане на труд/
дежурството
на протокола
за отчитане

Начален и
краен час на
полагане на
труда

Брой часове

Подпис на
служителя,
положил
труда

Подпис на
длъжностното
лице

образец на стр. 2 и следващи

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Приложение № 4
към чл. 30, ал. 1
образец на лицева корица
М И Н И С Т Е Р С Т В О

Н А

В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е

Р А Б О Т И

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)

С П Е Ц И А Л Н А

К Н И Г А

за отчитане на положен труд извън установеното работно време
Започната на .................................... 20… г.
Завършена на ................................... 20… г.
брой страници ………… (словом ………………………………)
УТВЪРДИЛ:

.....................................
.....................................
(име, длъжност, подпис и печат)

образец на стр. 1

КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ:
1. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
2. ..............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
3. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
4. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
5. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
6. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
7. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
8. ..............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
9. ...............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
10. .............................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
№ и дата на заповедта ...................................
образец на стр. 2 и следващи

№

1

Име,
ЕГН
№ на
№ на
Дата на
презиме,
заповед- прото- полагане
фамилия
та за
кола за на труд/
на слуполаотчитадежуржителя
гане на
не
ството
труд
2

3

4

5

6

Брой часове труд
извън
установеното
работно
време

Брой
часове
време на
разположение

7

8

Брой извънредни часове за
компенсиране
със:
възна- отпуск
граждение
9
10

Подпис на
длъжностното лице

11

С Т Р.
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Приложение № 5
към чл. 31, ал. 1, чл. 32
и чл. 33, ал. 1
............................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)

............................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)

Рег. № .................. Екз. № ......
.......................................... 20.... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

П Р О Т О К О Л
за отчитане на отработеното време между 22,00 ч. и 6,00 ч., времето на разположение и положения
труд по време на официални празници в .......................... за периода от ......... 20... г. до ....... 20.... г.
№

1

Име, презиме, фамилия
на служителя

ЕГН

2

3

Дата на
полагане

Начален и
краен час

4

5

........................./....................
.................................... 20.... г.
гр. .......................................
Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР
5614

Инструкция за отменяне на Инструкция № Із2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на
работното време на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън
установеното работно време (обн., ДВ, бр. 99
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 14 и 44 от 2013 г.)
§ 1. Отменя се Инструкция № Із-2453 от
2012 г. за реда за разпределяне на работното
време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и
компенсиране на работата извън установеното
работно време (обн., ДВ, бр. 99 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 14 и 44 от 2013 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Йордан Бакалов
5615

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 17
от 1 август 2014 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Клинична токсикология“
Член единствен. С наредбата се утвърждава
медицинският стандарт „Клинична токсикология“ съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя

време между
22,00 ч. и 6,00 ч.
6

ИЗГОТВИЛ:

Брой часове
време на разпо- труд на официложение
ални празници
7
8

................................................................
................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Наредба № 40 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Клинична токсикология“
(обн., ДВ, бр. 68 от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г.).
§ 2. Указания по прилагането на наредбата
се дават от министъра на здравеопазването.
Министър:
Таня Андреева
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“
1. Основна характеристика на медицинската
специалност „Клинична токсикология“
1.1. Дефиниция, основни цели и задачи на
клиничната токсикология:
1.1.1. Клиничната токсикология е самостоятелна терапевтична многообхватна медицинска
специалност.
1.1.2. Целта е придобиване на необходимите
теоретични знания и практически умения за
осъществяване на оптимално и качествено диагностициране, лечение и рехабилитация при
екзогенни отравяния и спешни токсоалергични
реакции при лица под и над 18 години; токсична
епидермална некролиза – Болест на Лайел.
1.1.3. Основни задачи на специалността „Клинична токсикология“ са:
1.1.3.1. Класифициране на отровните вещества
(ксенобиотици) по вид и свойства.
1.1.3.2. Установяване механизмите на възникване, протичане и клиничните признаци при
различните отравяния.
1.1.3.3. Провеждане на реанимационно, детоксичнодепурационно, антидотно, симптоматично и
рехабилитационно лечение на отравянията.
1.1.3.4. Диагностика, лечение и профилактика
на токсоалергичните състояния.
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1.1.3.5. Изготвяне на терапевтични алгоритми,
протоколи и консенсуси за поведение при тежко
протичащите нозологични единици.
1.2. Дейности в обхвата на клиничната токсикология според Международна класификация
на болестите (МКБ-10) и Класификация на медицинските дейности (КМД-9).
1.2.1. Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над/под 18 години:
1.2.1.1. Отравяния със системнодействащи
антибиотици от Т 36.0 до Т 36.8.
1.2.1.2. Отравяния с други антиинфекциозни
и антипаразитни средства със системно действие
от Т 37.0 до Т 37.8.
1.2.1.3. Отравяне с хормони, синтетичните им
заместители и антагонисти, некласифицирани
другаде, от Т 37.0 до Т 38.9.
1.2.1.4. Отравяне с неопиоидни обезболяващи,
антипиретични и противоревматични средства
от Т 39.0 до Т 39.4 и Т 39.8.
1.2.1.5. Отравяне с наркотични вещества и
психодислептични (халюциногенни) средства от
Т 40.0 до Т 40.9.
1.2.1.6. Отравяне с анестетични средства и
терапевтични газове от Т 41.0 до Т 41.3.
1.2.1.7. Отравяне с антиепилептични, седативни, сънотворни и антипаркинсонови средства от
Т 42.0 до Т 42.8.
1.2.1.8. Отравяне с психотропни лекарствени
продукти, некласифицирани другаде, от Т 43.0
до Т 43.6 и Т 43.8.
1.2.1.9. Отравяне с лекарствени продукти,
действащи предимно на вегетативната нервна
система, от Т 44.0 до Т 44.9.
1.2.1.10. Отравяне с препарати, предимно със
системно действие, и хематологични агенти,
некласифицирани другаде, от Т 45.0 до Т 45.8.
1.2.1.11. Отравяне с лекарствени продукти,
действащи предимно на сърдечно-съдовата система, от Т 46.0 до Т 46.9.
1.2.1.12. Отравяне с лекарствени продукти,
действащи предимно на х раносмилателната
система, от Т 47.0 до Т 47.8.
1.2.1.13. Отравяне с лекарствени продукти,
действащи предимно на гладката и набраздената
мускулатура и дихателната система, от Т 48.0
до Т 48.7.
1.2.1.14. Отравяне с лекарства, действащи
предимно върху кожата и лигавиците, и с лекарствени продукти, използвани в офталмологията,
оториноларингологията и стоматологията, от
Т 49.0 до Т 49.8.
1.2.1.15. Отравяне с диуретици и други неуточнени лекарства и/или лекарствени продукти
и биологични вещества от Т 50.0 до Т 50.9.
1.2.1.16. Токсично въздействие на алкохола от
Т 51.0 до Т 51.3 и Т 51.8.
1.2.1.17. Токсично въздействие на органични
разтворители от Т 52.0 до Т 52.4 и Т 52.8.
1.2.1.18. Токсично въздействие на халогенпроизводните алифатни и ароматни въглеводороди
от Т 53.0 до Т 53.7.
1.2.1.19. Токсично въздействие на разяждащи
вещества от Т 54.0 до Т 54.3.
1.2.1.20. Токсично въздействие на сапуни и
детергенти Т 55.
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1.2.1.21. Токсично въздействие на метали от
Т 56.0 до Т 56.8.
1.2.1.22. Токсично въздействие на други неорганични вещества от Т 57.0 до Т 57.3 и Т 57.8.
1.2.1.23. Токсично въздействие на въглеокиси
Т 58.
1.2.1.24. Токсично въздействие на други газове,
дим и пари от Т 59.0 до Т 59.8.
1.2.1.25. Токсично въздействие на пестициди
от Т 60.0 до Т 60.4 и Т 60.8.
1.2.1.26. Токсично въздействие на отровни
вещества, съдържащи се в изядени хранителни
морски продукти, от Т 61.0 до Т 61.2 и Т 61.8.
1.2.1.27. Токсично въздействие на други отровни вещества, съдържащи се в изядени хранителни
продукти, от Т 62.0 до Т 62.2 и Т 62.8.
1.2.1.28. Токсичен ефект от контакт с отровни
животни от Т 63.0 до Т 63.6 и Т 63.8 и Т 63.9.
1.2.1.29. Токсичен ефект в замърсени хранителни продукти от афлатоксин и други микотоксини Т 64.
1.2.1.30. Токсичен ефект от други и неуточнени
вещества от Т 65.0; Т 65.1; Т 65.3; Т 65.4; Т 65.5;
Т 65.6; Т 65.8.
1.2.2. Токсоалергични реакции при лица над/
под 18 години:
1.2.2.1. Анафилактичен шок, предизвикан от
патологична реакция към храна, Т 78.0.
1.2.2.2. Други прояви на патологична реакция
към храна T 78.1.
1.2.2.3. Анафилактичен шок, неуточнен, Т 78.2.
1.2.2.4. Ангионевротичен оток, T 78.3.
1.2.2.5. Алергия, неуточнена, Т 78.4.
1.2.2.6. Анафилактичен шок, дължащ се на
въведен серум, T 80.5.
1.2.2.7. Други серумни реакции T 80.6.
1.2.2.8. Други усложнения, свързани с инфузия, трансфузия и лечебно инжектиране, T 80.8.
1.2.2.9. Усложнение, свързано с инфузия, трансфузия и лечебно инжектиране, неуточнено, T 80.9.
1.2.2.10. Шок, дължащ се на анестезия, T 88.2.
1.2.2.11. Анафилактичен шок, обусловен от
патологична реакция при адекватно назначено и
правилно приложено лекарствено средство, T 88.6.
1.2.2.12. Патологична реакция на лекарство
или лекарствен продукт Т 88.7.
1.2.3. Фалоидно гъбно отравяне
В изядени гъби (с дълъг латентен период – фалоидно гъбно отравяне) – Т 62.0.
1.2.4. Болест на Лайел
Токсична епидермална некролиза (Болест на
Лайел), L 51.2.
1.2.5. Основни диагностични и терапевтични
процедури:
1.2.5.1. Анамнеза с токсикологична насоченост.
1.2.5.2. Физикален статус.
1.2.5.3. А нализ на лабораторни изследван и я – изслед ва не на к р ъв 90.59; измерва не
на газове на смесена венозна кръв 89.66; измерване на артериални кръвни газове 89.65;
микроскопско изследване на кръв – култура и
чувствителност 90.53; микроскопско изследване
на проба от долния храносмилателен тракт и
изпражнения – токсикология 90.95; микроскопско изследване на проба от ухо, нос, гърло и
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ларинкс – бактериална намазка 90.31; микроскопско изследване на проба от кожа и друга
покривна тъкан – бактериална намазка 91.61.
1.2.5.4. Анализ на резултатите от химикотоксикологично изследване – други неоперативни
измервания на пикочо-половата система, химикотоксикологичен анализ на отрови/нокси в
урина 89.29; изследване на кръв – токсикология,
химикотоксикологичен анализ на отрови/нокси
в кръв 90.55; микроскопско изследване на проба
от долния храносмилателен тракт и изпражнения – токсикология 90.95.
1.2.5.5. Анализ на резултатите от функционалните методи на изследване – рутинно гръдно
рентгеново изследване, така описано, рентгеново
изследване на гръден кош 87.44; диагностичен
ултразвук на храносмилателна система 88.74; диагностичен ултразвук на пикочна система 88.75;
диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум 88.76; електрокардиограма (ЕКГ) 89.52;
определяне на витален капацитет 89.37; гастроскопия 44.13.
1.2.5.6. Лечение на екзогенни отравяния и
токсоалергични реакции:
1.2.5.6.1. Детоксичнодепурационно на ниво
входна врата – стомашна промивка 96.33; клизма
ректална 96.37.
1.2.5.6.2. Детоксичнодепурационно на ниво
хуморална среда – инфузия на електролити (форсирана диуреза) 99.18; инжекция или инфузия на
друго лечебно или профилактично вещество 99.29.
1.2.5.6.3. Реанимационно лечение – механична
вентилация 96.70; кислородолечение 93.96.
1.2.5.6.4. Антидотно лечение 99.16.
1.2.5.6.5. Антибиотично лечение 99.21.
1.2.5.6.6. Субституиращо лечение – трансфузия на еритроцитна маса 99.04; трансфузия на
тромбоцити, трансфузия на тромбоцитна маса
99.05; трансфузия на фактори на съсирване 99.06;
транфузия на друг серум, трансфузия на плазма
99.07; трансфузия на кръвозаместител, трансфузия
на декстран 99.08.
1.2.5.6.7. Лечение с кортикостероиди 99.23;
адреналин – 99.24.
1.2.5.6.8. Лечебна плазмафереза – 99.71.
1.2.5.6.9. Хемодиализа – 39.94.
1.2.5.6.10. Перитонеална диализа – 54.98.
1.2.5.6.11. Ексцизионно почистване (дебридмен) на рана, инфекция или изгаряне 86.22;
прилагане на друга превръзка на рана 93.57;
(токсична епидермална некролиза – Болест на
Лайел L 51.2).
1.2.6. Етапно и екипно лечение на зависимости
(провеждане на детокспрограма).
1.2.7. Консултативна и експертна дейност.
1.2.8. Изработване на експертизна оценка
(включително и за нуждите на правосъдието).
1.2.9. Обучение на студенти, фармацевти, специализанти, медицински специалисти, лекари.
1.2.10. Осъществяване на научно-приложна
дейност, научни разработки по теми.
1.3. Описание на ин тердисц ип линарни те
дейности
Клиничната картина на повечето от екзогенните отравяния е модел на заболяване в друга област на медицината независимо от специфичната
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екзотоксична етиология. Налага се колаборация
със специалисти от всички останали специалности по време на диагностично-лечебния процес,
на възникналите усложнения, на преморбидната
симптоматика.
1.3.1. Анестезиология и интензивно лечение.
1.3.2. Кардиология.
1.3.3. Нервни болести.
1.3.4. Нефрология.
1.3.5. Хирургия – неврохирургия, пластичновъзстановителна и естетична хирургия, урология,
гръдна хирургия, съдова хирургия и др.
1.3.6. Психиатрия.
1.3.7. Инфекциозни болести.
1.3.8. Кожни и венерически болести.
1.3.9. Ушно-носно-гърлени болести.
1.3.10. Очни болести.
1.3.11. Клинична алергология.
1.3.12. Образна диагностика.
1.3.13. Клинична лаборатория.
1.3.14. Други.
Взаимодействието със съответните специалисти е осъществяване на консилиуми, консултации,
обсъждане на общ терапевтичен план.
2. Изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по специалността „Клинична
токсикология“
2.1. Изисквания към дейността на специалиста
по клинична токсикология:
2.1.1. Клиничен преглед на пациента:
2.1.1.1. Снема анамнеза според изискванията и правилата на специалността „Клинична
токсикология“, извършва подробен физикален
статус и поставя приемна диагноза, съставя
диференциалнодиагностичен план.
2.1.1.2. Назначава необходимите лабораторни,
функционални, инструментални изследвания и
химикотоксикологичен анализ.
2.1.1.3. При необходимост назначава консултации със съответни специалисти.
2.1.1.4. Интерпретира резултатите от извършените изследвания и консултации, назначава
допълнителни при необходимост.
2.1.1.5. Провежда ежедневни визитации и попълва документацията, свързана с изследванията
и лечението на пациентите.
2.1.1.6. Съставя индивидуална терапевтична
схема за всеки пациент и отразява в необходимата документация.
2.1.1.7. Оформ я окончателна диагноза по
МКБ-10.
2.1.1.8. Контролира изпълнението на назначенията от медицинската сестра и друг помощен
персонал.
2.1.1.9. Обсъжда състоянието, изследванията,
поведението и лечението на тежко болните с
началник-отделение/клиника.
2.1.1.10. Изготвя етапни епикризи в хода на
забол яването, задъл ж ително при болните с
тежки отравяния.
2.1.1.11. Назначава индивидуален план за
контролни прегледи на пациента.
2.1.1.12. Участва в клинични консилиуми и
патологоанатомични срещи.
2.1.2. Извършва реанимационни и други специализирани дейности при животозастрашаващи
състояния на пациентите.
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2.1.3. Разяснява на пациента и неговите близки
необходимия диагностично-лечебен алгоритъм,
рисковете и възможните усложнения, свързани с
прилаганите диагностични и лечебни процедури
с попълване на информирано съгласие.
2.1.4. Извършва следните манипулации – поставяне на гастрална сонда за лаваж (стомашна
промивка), почистване и освобождаване на горни
дихателни пътища; осигуряване на венозен път;
поставяне на уретрален катетър и др.
2.1.5. Участва в изготвяне на диагностичнолечебни алгоритми, протоколи и консенсуси в
областта на клиничната токсикология.
2.2. Изисквания към дейността на специализанта по клинична токсикология
Съгласно програмата за обучение по специалността „Клинична токсикология“ специализантът
работи под контрола на лекари с придобита
медицинска специалност от отделението/клиниката. Дейностите, които извършва, са от т. 2.1.1.1
до т. 2.1.4 под контрола на лекар с придобита
медицинска специалност.
2.3. Изисквания към дейността на лекар без
специалност или с друга медицинска специалност
Лекарите с различна от клиничната токсикология специалност, работещи в клиника/отделение
по клинична токсикология, извършват дейност
по специалността си според съответния медицински стандарт и изискванията на клиничния
токсиколог (например психиатър за болни с
психиатрични проблеми, отравяния със суицидни
намерения, провеждане на детокспрограма и др.).
2.4. Изисквания към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи по специалността „Клинична токсикология“.
Медицинските специалисти в клиника по
токсикология преминават допълнително обучение
за работа с болни с остри екзогенни отравяния
и тежки токсоалергични състояния.
2.4.1. Осъществяват дейност, пряко подчинена на старша медицинска сестра – медицинска
сестра с образователно-квалификационна степен
бакалавър/магистър по специалността „Управление на здравни грижи“, началник-отделение/
клиника по клинична токсикология.
2.4.2. По време на дежурства са пряко подчинени на дежурен лекар.
2.4.3. Работят в съответствие с вътрешния
ред и правилник за организация на работата в
отделение/клиника, спазват работния график,
графика за дежурства.
2.4.4. Запознават пациентите с правилника за
вътрешния ред на отделение/клиника.
2.4.5. Информират пациентите при извършване
на изследвания и манипулации.
2.4.6. Изпълняват лекарските назначения и
извършват необходимите за това манипулации.
2.4.7. Вземат материали за микробилогични
изследвани я – стерилна у рина, хемок улт у ра,
биологични секрети.
2.4.8. Вземат биологични материали за химикотоксикологичен анализ.
2.4.9. Извършват скарификационни проби за
алергична чувствителност.
2.4.10. Подготвят и участват в извършването
на депурационни процедури на ниво входна врата.
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2.4.11. Извършват ЕКГ.
2.4.12. Извършват очистителна и лечебна
клизма.
2.4.13. Измерват и регистрират витални показатели – пулс, дишане, артериално налягане,
температура, диуреза, дефекация и др.
2.4.14. Плануват и подготвят болните за изследвания.
2.4.15. Осигуряват повикване на консултации,
придружават/изпращат болните до различни кабинети за консултации и изследвания, превеждат
ги в други клиники и осигуряват транспортирането им до други лечебни заведения.
2.4.16. Изписват назначените от лекар лекарства – отговарят за съхранение, разпределение,
раздаване и приемането им от пациентите.
2.4.17. Участват при получаването, подготовката и раздаването на храната, съблюдавайки
назначените диети.
2 .4.18. В од я т мед и ц и нс к ат а док у мен т ация – температурни листове, тетрадки за визитация, назначения, рапорт, за спешно използване
на лекарства и антидоти, консумативи и др.
2.4.19. Организират, провеждат и контролират
дейностите по ежедневната и текуща дезинфекция
и стерилизация.
2.4.20. Извършват рехабилитационни процедури при възстановяване след тежка степен на
отравяне (препоръчително наличие на рехабилитатор).
2.5. Изиск вани я към дру ги специа листи,
осъществяващи професионална дейност, имаща
отношение към специалността:
2.5.1. Клиничен психолог за провеждане на
психодиагностична и психотерапевтична дейност
при проблемни болни и техните близки, участие
в лечението на зависимости (препоръчително).
2.5.2. Регистратор информатор – изготвяне на
справки за нокси регистрирани, класифицирани
и картотекирани в база данни към национален
информационен токсикологичен център, изготвяне на документация и др.
2.6. Изисквания към други лица, осъществяващи професионална дейност, имаща отношение
към специалността
Санитарите в отделение/клиника по токсикология работят съобразно правилника за работа
и вътрешния ред. Дейността им се организира и
контролира от специалистите по здравни грижи.
3. Изисквания за осъществяване на дейността
по специалността „Клинична токсикология“
3.1. Изисквания за осъществяване на дейността в първичната извънболнична медицинска
помощ (ПИМП):
3.1.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността: Медицинска дейност
се осъществява в амбулатории за първична
медицинска помощ, които могат да бъдат индивидуална практика за първична медицинска
помощ или групова практика за първична медицинска помощ:
3.1.1.1. Устройство и оборудване на помещенията: в съответствие с медицинския стандарт
по обща медицина и действащите разпоредби.
3.1.1.2. Изисквания за медицинска апаратура,
оборудване и техника

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

В лечебното заведение има медицинско оборудване, необходимо, за да осигури цялостни
медицинск и гри ж и и неотлож на помощ. За
нуждите на клиничната токсикология наличието
на животоспасяващи антидоти е задължително.
3.1.1.3. Изисквания за персонал
Медицинската дейност към ПИМП се извършва от специалисти по обща медицина, които в
своята работа се ръководят от действащия медицински стандарт по обща медицина.
3.1.2. Изисквания към процеса за осъществяване на дейността клинична токсикология
В ст ру к т у рите, оказващи извънболнична
медицинска помощ, се извършват диагностичнолечебни дейности, в т. ч. и оказване на неотложна
медицинска помощ. При спешни състояния в
областта на специалността „Клинична токсикология“ медицинската дейност е в обхвата
на спешната медицина: поставяне на антидот,
борба с токсоалергичен и анафилактичен шок,
поддържане на жизнените функции до пристигане
на екип на спешна медицинска помощ (СМП) и
насочване за хоспитализация.
3.1.3. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността – общи и специфични за
спец иа л нос т та „К л и н и ч на т окси колог и я“ в
съответствие с медицинския стандарт по обща
медицина.
3.2. Изисквания за осъществяване на дейността
в специализираната извънболнична медицинска
помощ (СИМП)
Изискванията за медицински дейности по специалността „Клинична токсикология“ в СИМП
са идентични с описаните за ПИМП.
3.3. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по клинична токсикология в структура
на лечебни заведения за болнична помощ
А. Първо ниво на компетентност
Спец иа л изи ра на медиц инска дейнос т по
спец иа л нос т та „К л и н и ч на т окси колог и я“ в
структури на лечебни заведения от първо ниво
на компетентност не се извършва.
Извършва се дейност, описана в т. 3.1.2 и
т. 3.1.3.
Пациентите се насочват към лечебно заведение, осъществяващо дейност от второ и трето
ниво на компетентност, по специалност „Клинична токсикология“.
Б. Второ ниво на компетентност
Медицински дейности в областта на специалността „Клинична токсикология“ от второ ниво
на компетентност се осъществяват в структури
на лечебни заведения с отделения/клиники по
анестезиология и интензивно лечение (АИЛ) ІІ
или ІІІ ниво и отделения/клиники по педиатрия
с интензивно звено ІІ или ІІІ ниво на компетентност.
3.3.1. Изискванията към структурата за осъществяване на дейност та по специа лност та
„Клинична токсикология“ са съгласно медицинските стандарти на специалностите „АИЛ“
и „Педиатрия“.
3.3.1.1. Устройство и оборудване на помещенията – специфични здравни изисквания
Обзавеждане и оборудване на противошокови зали на ниво спешно приемно отделение,
спешен шкаф с наличните в страната антидоти
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(противозмийския серум – в хладилен шкаф),
лекарствени продукти за борба с екзотоксичен
и токсоалергичен шок, лекарствени продукти за
купиране на гърчова и делирозна симптоматика;
оборудване (стомашни сонди, медицински въглен,
съдове и др.) за провеждане на стомашен лаваж.
3.3.1.2. Изисквания за медицинска апаратура,
оборудване и техника и други условия за осъществяване на дейността
Според медицинските стандарти на специалностите „АИЛ“ и „Педиатрия“ за отделение/
клиника по педиатрия с интензивно звено – кислородна и аспирационна система на всяко легло,
монитори, перфузори, инфузомати, ЕКГ апарат.
3.3.1.2.1. Задължителни минимални изисквания
Според съответните медицински стандарти.
3.3.1.2.1.1. Осигуреност с апаратура на структурата
Според медицинските стандарти на специалностите „АИЛ“ и „Педиатрия“.
3.3.1.2.1.2. Осигуреност с апаратура и структури
(други условия) в лечебните заведения
Клинична лаборатория ІІ ниво; микробиологична лаборатория, отделение/клиника по образна диагностика; отделение по хемодиализа (ХД).
3.3.1.2.1.3. Осигуреност с апаратура и структури/дейности (други условия), които могат да
бъдат осигурени по договор с други лечебни
заведения.
Лаборатория с капацитет за осъществяване
на химикотоксикологични анализи – допуска се
осигуряване по договор с друго лечебно заведение;
компютърен томограф – допуска се осигуряване
по договор с друго лечебно заведение.
3.3.1.2.1.4. Времеви критерии за достъп до апаратурата и структурите/дейностите по т. 3.3.1.2.1.3
в условията на спешност – съгласно медицинския
стандарт по спешна медицина.
3.3.1.2.2. Допълнителни (препоръчителни)
условия за осигуряване на високо качество на
медицинските дейности (надграждащи по отношение на изискванията по т. 3.3.1.1 и 3.3.1.2.)
Препоръчително е отделение по хемодиализа
с възможност за осигуряване на спешно екстракорпорално очистване на екзогенни нокси.
3.3.1.3. Изисквания за персонал
Според медицинските стандарти на специалностите „АИЛ“ и „Педиатрия“ медицинската
дейност по клинична токсикология се осъществява със специалист – клиничен токсиколог, като
при липса на такъв на територията на лечебното
заведение за болнична помощ (ЛЗБП) задължително се сключва договор за осъществяване
на дейността; лекар – специалист „Клинична
лаборатория“, лекар – специалист по образна
диагностика, медицински специалист „Здравни
грижи“.
3.3.1.3.1. Общ брой лекари – според медицинските стандарти на специалностите „АИЛ“
и „Педиатрия“.
3.3.1.3.2. Брой лекари със специалност – според медицинските стандарти на специалностите
„АИЛ“ и „Педиатрия“.
3.3.1.3.3. Изисквания за допълнителна квалификация на лекарите (в структурата, в лечебното

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

заведение) – препоръчително е лекарите, работещи в отделението/клиниката, да са преминали
курс или индивидуално обучение в клиника по
токсикология.
3.3.1.3.4. Брой специалисти по здравни грижи – според медицинските стандарти на специалностите „АИЛ“ и „Педиатрия“.
3.3.1.3.5. Други специалисти/лица (в структурата или в лечебното заведение) – психиатър, лекар
със специалност „Вътрешни болести“, кардиолог,
нефролог, невролог, хирург, инфекционист и др.
3.3.2. Изисквания към процеса за осъществяване на дейността
3.3.2.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности
3.3.2.1.1. Отравяния и токсични ефекти от
лекарства и битови отрови при лица над/под
18 години:
3.3.2.1.1.1. Отравяния със системно действащи
антибиотици от Т 36.0 до Т 36.8.
3.3.2.1.1.2. Отравяния с други антиинфекциозни
и антипаразитни средства със системно действие
от Т 37.0 до Т 37.8.
3.3.2.1.1.3. Отравяне с хормони, синтетичните
им заместители и антагонисти, некласифицирани
другаде от Т 37.0 до Т 38.9.
3.3.2.1.1.4. Отравяне с неопиоидни обезболяващи, антипиретични и противоревматични
средства от Т 39.0 до Т 39.4 и Т 39.8.
3.3.2.1.1.5. Отравяне с наркотични и психодислептични (халюциногенни) средства от Т 40.0
до Т 40.9.
3.3.2.1.1.6. Отравяне с анестетични средства
и терапевтични газове от Т 41.0 до Т 41.3.
3.3.2.1.1.7. Отравяне с антиепилептични, седативни, сънотворни и антипаркинсонови средства
от Т 42.0 до Т 42.8.
3.3.2.1.1.8. Отравяне с психотропни лекарствени продукти, некласифицирани другаде, от
Т 43.0 до Т 43.6 и Т 43.8.
3.3.2.1.1.9. Отравяне с лекарствени продукти,
действащи предимно на вегетативната нервна
система, от Т 44.0 до Т 44.9.
3.3.2.1.1.10. Отравяне с препарати, предимно
със системно действие, и хематологични агенти,
некласифицирани другаде, от Т 45.0 до Т 45.8.
3.3.2.1.1.11. Отравяне с лекарствени продукти,
действащи предимно на сърдечно-съдовата система, от Т 46.0 до Т 46.9.
3.3.2.1.1.12. Отравяне с лекарствени продукти,
действащи предимно на х раносмилателната
система, от Т 47.0 до Т 47.8.
3.3.2.1.1.13. Отравяне с лекарствени продукти,
действащи предимно на гладката и набраздената
мускулатура и дихателната система, от Т 48.0
до Т 48.7.
3.3.2.1.1.14. Отравяне с лекарствени продукти,
действащи предимно върху кожата и лигавиците,
и с лекарства, използвани в офталмологията,
оториноларингологията и стоматологията, от
Т 49.0 до Т 49.8.
3.3.2.1.1.15. Отравяне с диуретици и други
неуточнени лекарствени продукти, лекарства и
биологични вещества от Т 50.0 до Т 50.9.
3.3.2.1.1.16. Токсично въздействие на алкохола
от Т 51.0 до Т 51.3 и Т 51.8.
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3.3.2.1.1.17. Токсично въздействие на органични
разтворители от Т 52.0 до Т 52.4 и Т 52.8.
3.3.2.1.1.18. Токсично въздействие на халогенпроизводните алифатни и ароматни въглеводороди от Т 53.0 до Т 53.7.
3.3.2.1.1.19. Токсично въздействие на разяждащи вещества от Т 54.0 до Т 54.3.
3.3.2.1.1.20. Токсично въздействие на сапуни
и детергенти Т 55.
3.3.2.1.1.21. Токсично въздействие на метали
от Т 56.0 до Т 56.8.
3.3.2.1.1.22. Токсично въздействие на други
неорганични вещества от Т 57.0 до Т 57.3 и Т 57.8.
3.3.2.1.1.23. Токсично въздействие на въглеокиси Т 58.
3.3.2.1.1.24. Токсично въздействие на други
газове, дим и пари от Т 59.0 до Т 59.8.
3.3.2.1.1.25. Токсично въздействие на пестициди
от Т 60.0 до Т 60.4 и Т 60.8.
3.3.2.1.1.26. Токсично въздействие на отровни
вещества, съдържащи се в изядени хранителни
морски продукти, от Т 61.0 до Т 61.2 и Т 61.8.
3.3.2.1.1.27. Токсично въздействие на други
отровни вещества, съдържащи се в изядени хранителни продукти, от Т 62.0 до Т 62.2 и Т 62.8.
3.3.2.1.1.28. Токсичен ефект от контакт с отровни животни от Т 63.0 до Т 63.6 и Т 63.8 и Т 63.9.
3.3.2.1.1.29. Токси чен ефек т в зам ърсени
хранителни продукти от афлатоксин и други
микотоксини Т 64.
3.3.2.1.1.30. Токсичен ефект от други и неуточнени вещества от Т 65.0; Т 65.1; Т 65.3; Т 65.4;
Т 65.5; Т 65.6; Т 65.8.
3.3.2.1.2. Токсоалергични реакции при лица
над/под 18 години:
3.3.2.1.2.1. Анафилактичен шок, предизвикан
от патологична реакция към храна Т 78.0.
3.3.2.1.2.2. Други прояви на патологична реакция към храна T 78.1.
3.3.2.1.2.3. Анафилактичен шок, неуточнен
Т 78.2.
3.3.2.1.2.4. Ангионевротичен оток T 78.3.
3.3.2.1.2.5. Алергия, неуточнена, Т 78.4.
3.3.2.1.2.6. Анафилактичен шок, дължащ се
на въведен серум, T 80.5.
3.3.2.1.2.7. Други серумни реакции T 80.6.
3.3.2.1.2.8. Други усложнения, свързани с инфузия, трансфузия и лечебно инжектиране, T 80.8.
3.3.2.1.2.9. Усложнение, свързано с инфузия,
трансфузия и лечебно инжектиране, неуточнено,
T 80.9.
3.3.2.1.2.10. Шок, дължащ се на анестезия,
T 88.2.
3.3.2.1.2.11. Анафилактичен шок, обусловен от
патологична реакция при адекватно назначено и
правилно приложено лекарствено средство, T 88.6.
3.3.2.1.2.12. Патологична реакция на лекарствено вещество или лекарство Т 88.7.
3.3.2.1.3. Основни диагностични процедури:
3.3.2.1.3.1. Анамнеза с токсикологична насоченост.
3.3.2.1.3.2. Физикален статус.
3.3.2.1.3.3. Лабораторни изследвания – 90.59;
89.66; 89.65; 90.95 (описани в 1.2.5.3).
3.3.2.1.3.4. Химикотоксикологичен анализ на
отрови – 89.29; 90.55; 90.95 (описани в 1.2.5.4).
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3.3.2.1.3.5. Функционалните методи на изследване – 87.44; 88.74; 88.75; 88.76; 89.52; 89.37;
44.13 (описани в 1.2.5.5).
3.3.2.1.4. Основни терапевтични процедури:
3.3.2.1.4.1. Детоксичнодепурационно лечение
на ниво входна врата – стомашна промивка
96.33; клизма ректална 96.37.
3.3.2.1.4.2. Детоксичнодепурационно лечение
на ниво хуморална среда – инфузия на електролити (форсирана диуреза) 99.18; 99.29 (описани
в 1.2.5.6).
3.3.2.1.4.3. Реанимационно лечение – механична вентилация 96.70; кислородолечение 93.96.
3.3.2.1.4.4. Антидотно лечение 99.16.
3.3.2.1.4.5. Антибиотично лечение 99.21.
3.3.2.1.4.6. Субституиращо лечение – 99.04;
99.05; 99.06; 99.07; 99.08 (описани в 1.2.5.6).
3.3.2.1.4.7. Лечение с кортикостероиди 99.23
и адреналин – 99.24.
3.3.2.1.4.8. Хемод иа л иза (без хемоперфузия) – 39.94.
3.3.2.2. Описания на задължителните диагностично-лечебни алгоритми, които се разработват
от лечебните заведения и се спазват в процеса
на оказваната от тях медицинска помощ. При
ра з раб о т ва не т о на а л г ори т м и т е лечебн и т е
заведения се съобразяват с утвърдените от научните дружества, ако има такива, образци на
алгоритми за поведение при основните групи
заболявания, заболявания със социално значение, основни дейности в рамките на лечението
по специалността „К линична токсикология“,
сложни състояния и др.
Изпълняват се стриктно диагностично-терапевтичните алгоритми, протоколи и консенсуси на Българската асоциация по клинична
токсикология; диагностично-терапевтичен консенсус при отравяне с хепатотоксични нокси;
д иа г нос т и ч но -т ера певт и ч н и п ро т окол и п ри
отравяне със: метилов алкохол, етилов алкохол,
етиленгликол, седативни лекарствени продукти,
фосфорорганични съединения, дигиталисови
лекарствени продукти, фалоидно гъбно отравяне, анафилактичен шок; детокс програма на
зависимости (опиати и алкохол).
3.3.2.3. Изисквания към организацията на
дейността и към вътрешните и външните взаимодействия
Организацията в отделение (к линика) по
АИЛ и педиатрия с интензивно звено е регламентирана с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред за приема на болните,
пребиваването им в стационара, превеждането
им в други отделения или други лечебни заведения, както и правилното водене на болничната документация. Връзката на отделението/
клиниката с диагностично-лечебните структури
в болницата е синхронизирана с общоболничен
график, работно време, взаимоотношения и др.
3.3.3. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
3.3.3.1. Количествени показатели за осъщест вяване на дейност та – минима лни (задължителни) изисквания за годишен обем на
медицинските дейности.
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В отделение (клиника) по АИЛ и педиатрия
с интензивно звено се събира и ана лизира
информацията за движението на пациентите
(постъпили, преведени в други структури на
болницата или лечебните заведения, изписани,
починали), използваемостта на капацитета, средната продължителност на болничния престой,
резултатите от проведеното лечение, анализ и
брой на настъпилите усложнения по време на
болничния престой, повторен прием на пациентите и причините за него, включително и за
болните с остри екзогенни отравяния и токсоалергични състояния.
3.3.3.2. Критерии и показатели за качество
на осъществяваната медицинска дейност:
3.3.3.2.1. Общи и специализирани показатели
по критериите за достъп до медицинска помощ,
своевремен нос т на ок а зва ната мед и ц и нск а
помощ, релевантност (уместност и съответствие), сигурност/безопасност, ефективност и
ефикасност на тази помощ, проду ктивност/
икономичност, участие на потребителя на услугата (потребителски фокус и удовлетвореност).
В отделение/клиника по АИЛ или педиатрия
с интензивно звено се спазват условията, на които трябва да отговаря всяко лечебно заведение.
Информиране на пациентите за техните права
и задължения по време на приема и престоя
им в болничното заведение.
Своевременно ефективно и ефикасно провеждане на лечение на острите екзогенни отравяния
и токсоалергични състояния с участието/своевременната консултация с лекар със специалност
„Клинична токсикология“.
С т рик т но водене, съх ра н ява не и конфиденциална защита на пациентските досиета и
информацията в тях.
Обезпечаване на необходимите лекарства,
биопродукти, антидоти и консумативи за провеждане на ефективно лечение.
Отразяване и съобразяване с мнението на
пациентите за пропуски, предложения, удовлетвореност и др.
3.3.3.2.2. Показатели за резултатите на осъщес т вената мед и ц и нска дей нос т, на п ри мер
показатели за смъртност и усложнения. Освен
тези показатели се отчитат и своевременността
на преодоляване на критичните екзотоксични и
токсоалергични спешни състояния, възстановяване на преморбидното състояние на пациентите,
отразени в медицинската документация.
В. Трето ниво на компетентност
3.3.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността:
Диагностично-лечебният процес по специа лност та „К линична токсикологи я“ се осъществява в специализиран приемен кабинет в
диагностично-консултативния блок на лечебното
заведение с възможност за осъществяване на
преглед, изследвания, консултации, за поставяне на диагноза и започване на лечение, при
необходимост и в противошокова зала.
Медиц инск и дейнос т и по спец иа л нос т та
„К линична токсикология“ от трето ниво на
компетентност се осъществяват в клиники по
клинична токсикология и клиники по педиатрия
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с интензивно звено с трето ниво на компетентност в структурите на университетските болници
и Военномедицинска академия (ВМА).
Мед и ц и нск и дей нос т и по спец иа л нос т та
„К лини чна токсиколог и я“ за пац иен т и на д
18-годишна възраст се осъществяват в клиники
по клинична токсикология.
Мед и ц и нск и дей нос т и по спец иа л нос т та
„К лини чна токсиколог и я“ за пац иен т и под
18-годишна възраст се осъществяват в клиники по токсикология с отделение по педиатрия;
к линик и по токсикологи я без отделение по
педиатрия, но със задължителното участие на
лекар със специалност „Педиатрия“ (не е задължително участието на лекар педиатър при
лечение на отравяния с психоактивни вещества,
респ. зависимости); клиника по педиатрия с
интензивно звено с трето ниво на компетентност при задължително участие на лекар със
специалност „Клинична токсикология“.
В клиниките по клинична токсикология се
осъществява обучение на студенти, специализиращи лекари, лекари с друга специалност чрез
различни форми на обучение и квалификация
според програмата за продължаващо следдипломно обучение и акредитационна оценка.
3.3.1.1. Устройство и оборудване на помещенията – специфични здравни изисквания
Оборудването на приемен кабинет отговаря
на строителни, хигиенни и експлоатационни
изиск вани я – с к ислородна и аспирационна
инсталация; спешен шкаф с лекарства и шкаф
с ж ивотоспасяващи анти доти и оборудване
(стерилни сонди, медицински въглен, стойки,
съдове и др.) за извършване на стомашен лаваж.
Клиника по токсикология с отделение по
токсикология за възрастни (препоръчително с
информационен център) и отделение по токсикология за деца. Зала за провеждане на курсове,
с литература и база данни за специалността
„Клинична токсикология“.
3.3.1.1.1. Отделение по токсикология за възрастни
Брой болнични легла – минимум 10.
Болнични стаи (включително и за интензивни
грижи), отговарящи на строителни, хигиенни
и експлоатационни изисквания, с естествено
осветление, общо и локално изкуствено осветление, кислородна и аспирационна инсталация
на всяко легло, сигнална звукова инсталация за
всяко легло, лампа над всяко легло, монитори
за следене на жизненоважни функции (дишане,
пулс, артериално налягане, оксихемоглобиново
насищане).
Манипулационна – плотове за работа с антибактериално покритие, бюро, спешен шкаф,
шкаф „Венена“, шкафчета, хладилник, табло
сигнална инсталация, медицинска кушетка.
Кухненски бокс за разпределение на храната
на болните.
Кабинети за началник-клиника/отделение,
оборудвани с телефон, компютър, свързан с
информационната система на болницата.
Лекарски кабинет – с компютър, принтер,
телефон, връзка с информационната система
на болницата.
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Кабинет за старша медицинска сестра – бюро,
шкафове, компютър и връзка с информационната
система на болницата.
Складови помещения.
Санитарни помещения.
Обособено място за оформяне и изготвяне на
документи, бюро, шкафове, компютър и връзка
с информационната система на болницата.
3.3.1.1.2. Отделение по токсикология за деца
Брой болнични легла – минимум 5.
Болнични стаи (включително за интензивни
грижи и изолатор), отговарящи на строителни,
х игиенни и експлоатационни изиск вани я, с
естествено осветление, общо и локално изкуствено осветление, кислородна и аспирационна
инсталация на всяко легло, сигнална звукова
инста лаци я за всяко легло, лампа над всяко легло, монитор за следене жизненоважни
функции (дишане, пулс, артериално налягане,
оксихемоглобиново насищане).
Манипулационна – плотове за работа с антибактериално покритие, бюро, спешен шкаф,
шкаф „Венена“, шкафчета, хладилник, табло
сигнална инсталация, медицинска кушетка.
Кухненски бокс за разпределение на храната
на болните.
Столова и занималня за децата.
Кабинет за началник-отделение, оборудван с
телефон, компютър, свързан с информационната
система на болницата.
Лекарски кабинет – с компютър, принтер,
телефон, връзка с информационната система
на болницата.
Кабинет за старша медицинска сестра – бюро,
шкафове, компютър и връзка с информационната
система на болницата.
Складови помещения.
Санитарни помещения.
3.3.1.2. Изисквания за медицинска апаратура, оборудване и техника и други условия за
осъществяване на дейността.
Кислородна и аспирационна система, монитори, перфузори, инфузомати, ЕКГ апарат,
транспортен респиратор.
3.3.1.2.1. Задължителни минимални изисквания.
3.3.1.2.1.1. Осигуреност с апаратура на структурата
Кислородна и аспирационна система, монитори, перфузори, инфузомати, оборудване за
извършване на стомашен лаваж, ЕКГ апарат.
Препоръчително апарат за изкуствена белодробна вентилация.
3.3.1.2.1.2. Осигуреност с апаратура и структури (други условия) в лечебните заведения
Х имикотоксикологична лаборатори я към
отделение (клиника) на лечебното заведение
по токсикология или лаборатория с капацитет
за осъществяване на химикотоксикологични
анализи на територията на лечебното заведение.
Клинична лаборатория трето ниво – с 24-часов режим на работа.
Микробиологична лаборатория – като структура на лечебното заведение или по договор.
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Отделение/клиника по образна диагностика,
разполагаща с рентгенова апаратура, ехограф,
компютърен томограф – с 24-часов режим на
работа.
Отделение/структура по хемодиализа.
Отделение/к линика по анестезиологи я и
интензивно лечение.
Клиника/отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия.
Структура/отделение/лаборатория по обща
и клинична патология.
3.3.1.2.1.3. Осигуреност с апаратура и структури/дейности (други условия), които могат да
бъдат осигурени по договор с други лечебни
заведения.
Отделение за оксигенотерапия чрез барокамера.
3.3.1.2 .1.4. Вр емеви к ри т ери и з а до с т ъп
до апаратурата и структурите/дейностите по
т. 3.3.1.2.1.3 в условията на спешност – съобразено със специфичните изисквания на клиничното
състояние на пациента.
3.3.1.2.2. Допълнителни (препоръчителни)
условия за осигуряване на високо качество на
медицинските дейности (надграждащи по отношение на изискванията по т. 3.3.1.1 и 3.3.1.2).
Газов хроматограф с масс селективен детектор – за определяне на токсични вещества
в кръвта.
Ви с о ко е ф е к т и в е н т еч е н х р о м а т о г р а ф с
UV – VІS детектор – за количествено определяне на токсични вещества.
3.3.1.3. Изисквания за персонал
Клиника по токсикология с отделение по
токсиколог и я за въ зраст ни и о тделение по
токсикология за деца.
Нача л н и к-к л и н и к а – х аби л и т и ра но л и це
със спец иа л нос т „К л и н и ч на т окси колог и я/
токсикология“.
Началник-отделение – със специалност „Клинична токсикология/токсикология“.
3.3.1.3.1. Общ брой лекари – минимум 6 за
отделение с 10 легла.
3.3.1.3.2. Брой лекари със специалност – минимум 4 с призната специалност по клинична
токсикология. При наличие на отделение по
токсикология за деца задължително един лекар
със специалности „Клинична токсикология“ и
„Педиатрия“.
3.3.1.3.3. Изисквания за допълнителна квалификация на лекарите (в структурата, в лечебното
за веден ие) – а лерг олог и я. Препор ъч и т ел но:
електрокардиография, лечение на зависимости
и др.
3.3.1.3.4. Брой специалисти по здравни грижи:
Старша медицинска сестра – една на отделение.
Медицински сестри – минимум 6 на отделение с 10 легла.
3.3.1.3.5. Други специалисти/лица (в структурата, в лечебното заведение):
Регистратор с компютърна грамотност – един.
С пец иа л ис т и б е з мед и ц и нско о бра з ование – санитари – 6, които работят в клиники/
отделения по клинична токсикология съобразно
правилника за работата и вътрешния ред в съ-
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ответното звено. Работата им се организира и
контролира от специалистите по здравни грижи.
3.3.1.3.6. Допълнителни/препоръчителни условия за осигуряване на високо качество на медицинските дейности (надграждани по отношение
на изискванията по т. 3.3.1.3.1 – 3.3.1.3.5) – лекар
със специалност „Психиатрия“, рехабилитатор,
психолог.
3.3.2. Изисквания към процеса за осъществяване на дейността:
3.3.2.1. Изисквания за вида и обема на медицинските дейности
Обемът медицински дейности за трето ниво
на компетентност по специалността „Клинична
токсикология“ са описани в т. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5 и 1.2.6.
3.3.2.2. Описания на задължителните диагностично-лечебни алгоритми, които се разработват
от лечебните заведения и се спазват в процеса
на оказваната от тях медицинска помощ.
За клиника/отделение по токсикология трето
ниво – аналогично на описаните за второ ниво
в т. 3.3.2.2.
3.3.2.3. Изисквания към организацията на
дейността и вътрешните и външните взаимодействия
Организацията на дейността в отделение/
клиника по клинична токсикология е регламентирана с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред за приема на болните,
пребиваването им в стационара, превеждането
им в други отделения или други лечебни заведения, както и правилното водене на болничната документация. Връзката на отделението/
клиниката с диагностично-лечебните структури
в болницата е синхронизирана с общоболничен
график, работно време, взаимоотношения и др.
3.3.3. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
3.3.3.1. Количествени показатели за осъщест вяване на дейност та – минима лни (задължителни) изисквания за годишен обем на
медицинските дейности – за клиника/отделение
по токсикология с трето ниво на компетентност,
аналогично на изискванията за второ ниво, в
т. 3.3.3.1.
3.3.3.2. Критерии и показатели за качеството
на осъществяваната медицинска дейност.
3.3.3.2.1. Общи и специализирани показатели
по критериите за достъп до медицинска помощ,
своевремен нос т на ок а зва ната мед и ц и нск а
помощ, релевантност (уместност и съответствие), сигурност/безопасност, ефективност и
ефикасност на тази помощ, продуктивност/икономичност, участие на потребителя на услугата
(потребителски фокус и удовлетвореност) – за
клиника/отделение по токсикология трето ниво,
аналогично на изискванията за второ ниво, в
т. 3.3.3.2.1.
3.3.3.2.2. Показатели за резултатите на осъщес т вената мед и ц и нска дей нос т, на п ри мер
показатели за смъртност и усложнения – за
клиника/отделение по токсикология трето ниво,
аналогично на изискванията за второ ниво, в
т. 3.3.3.2.2.
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Таблица за съпоставимост
Ниво
на компетентност

Здравни
изисквания

Апаратура и други
условия

Първо

Не се извършват медицински дейности по специалност „К линична токсикология“

Второ

3.3.1.1

За АИЛ и отделение по педиартия съгласно медицинските
стандарти;
лекарства – жизненоважни антидоти;
оборудване за провеждане на
стомашен лаваж.
Отделение/клиника/структура
по ХД в ЛЗ.
Химикотоксикологична лаборат о ри я и л и л аб о рат о ри я с
капацитет за химикотоксикологичен анализ (при липса на такива – сключване на договор).

Съобразно
с т а н дар т и
по АИЛ и
педиатрия.

Наличие на
специалист
„Клинична
токсикология“ или
договор с
такъв.

Д иа г но с т и к а и
лечение на остри
екзогенни отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови
отрови при лица
н а д /п од 18 г о дини; спешни
токсоалергични
състояния.

Трето

3.3.1.1

Химикотоксикологична лаборат ори я к ъм о тделение/к лин и ка/лечебно за веден ие и л и
лаборат ори я с к а па ц и т е т за
химикотоксикологичен анализ
в структурата на ЛЗ.
Отделение/клиника/структура
по ХД с капацитет за провеждане на ХД, карбохемоперфузия
(К ХП), плазмен обмен и други
екстракорпорални депурационни процедури.
Клиника/отделение по изгаряне
и пластично-възстановителна и
естетична хирургия.

Минимум
6 лекари
на 10 легла.

М и н и м у м 4 лекари със
специалност „К линична токсикология“

Всичк и медицински дейнос т и, извършвани във второ
ниво. Остри екзог ен н и и н т окси к а ц и и, на лагащи инвазивни,
диагностични и
лечебни процедури. Остри фалоидни интоксикации. Болест на
Лайел.

3.4. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по медицинската специалност в структури за долекуване и продължително лечение
К лини чната т оксиколог и я е спец ифи чна
медицинска специалност, при която след преодол яването на интоксикаци ята пациентите
въ зс та новя ват свое т о п реморби д но с ъс т ояние. Пора ди тази п ри чина насочването им
към медицински структу ри за долекуване не
се налага. Такова може да е необходимо при
тежка преморбидна патология (онкологични,
психиатрични, неврологични, неврохиру ргични, т равматологични и дру ги забол явани я),
което се осъществява съобразно прилагането
на изготвените медицински стандарти по съответната специалност.
5509

Персонал

Дейност/
компетентност

Минимални
изисквания за
обем дейност

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2007 г. за подготовка и представяне
на искания до Европейската комисия относно
земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие
с продуктовата спецификация и поддържане
на база данни на производителите и контролиращите лица (обн., ДВ, бр. 79 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 31 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 2, букви „а“ и „б“ след думата
„изменение“ се поставя запетая и се добавя
„възражение“.
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§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят с „икономиката и енергетиката“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в т. 1 и
2 след думата „изменение“ се поставя запетая
и се добавя „възражение“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията разглеж да исканията и
заявленията по ал. 1 на заседание или неприсъствено чрез изготвяне на писмено становище
от всеки от нейните членове.“
§ 4. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) Индивидуални производители на земеделските продукти и храни могат да подават
заявление за вписване и изменение на вписване в Европейския регистър на защитените
наименования за произход и защитените географски указания и Европейския регистър на
храните с традиционно специфичен характер
само при спазване на условията на чл. 49
на Регламент № 1151/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г.
относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (обн., ОВ, серия L,
бр. 343 от 14.12.2012 г.), наричан по-нататък
„Регламент № 1151/2012.“
§ 5. В чл. 7, ал. 1 изречение второ се изменя така: „В групата от производители могат
да членуват и други заинтересовани лица.“
§ 6. В наименованието на глава четвърта
думите „възражение, изменение“ се заменят
с „изменение, възражение“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Групата от производители подава в
Министерството на земеделието и храните
заявление-спецификация съгласно приложение
№ 1 и единен документ съгласно Приложение № I от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския
парламент и на Съвета относно схемите за
качество на селскостопанските продукти и храни (обн., ОВ, серия L, бр. 179 от 19.06.2014 г.),
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) № 668/2014“, и отговарящ на условията
на чл. 6, параграф 1 на същия регламент.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) точка 9 се изменя така:
„9. кратко описание на помещенията и
техническото оборудване;“
б) точка 10 се отменя.
§ 8. В чл. 9, ал. 2 след думите „без тези
по“ се добавя „т. 1 и“.
§ 9. В чл. 11, ал. 1 думите „Европейския
регистър на земеделските продукти и храни
със защитени географски означения съгласно
регламенти 510/2006 и 1898/2006“ се заменят
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с „Европейск и я регист ър на защитените
наименовани я за произход и защитените
географск и у казани я съгласно Регламент
(ЕС) № 1151/2012, делегиран Регламент (ЕС)
№ 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г.
за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на определянето на символите на
Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни
с традиционно специфичен характер, както
и по отношение на определени правила за
снабдяване, някои процеду рни правила и
някои допълнителни преходни разпоредби
(обн., ОВ, серия L, бр. 179 от 19.06.2014 г.),
наричан по-нататък „делегиран Регламент
(ЕС) № 664/2014“, и Регламент за изпълнение
(ЕС) № 668/2014“.
§ 10. В чл. 12, ал. 4 думите „чл. 7, ал. 3 от
Регламент на Съвета (ЕО) № 510/2006 за защита на географските указания и наименования
на произход на земеделски продукти и храни
(обн., ОВ, серия L, бр. 93 от 31.3.2006 г.)“ се
заменят с „чл. 10 от Регламент № 1151/2012“.
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „защитените географски
означения на земеделски продукти и храни“
се заменят със „защитените наименования за
произход и защитените географски указания,
в съответствие с чл. 6 на делегиран Регламент
(ЕС) № 664/2014“.
2. В ал. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. заявление за изменение съгласно Приложение № V от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 668/2014, когато изменението не е
несъществено, или заявление за изменение
съгласно Приложение № VII от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението е несъществено;“
б) в т. 2 след думата „храна“ се поставя
запетая и се добавя „както и единния документ в случай на изменение в него“.
§ 12. В чл. 18 думите „мотивирано възражение по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Регламент
510/2006“ се заменят с „уведомление за възражение по смисъла на чл. 51, параграф 1 от
Регламент № 1151/2012“.
§ 13. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Уведомлението за възражението
се подава в Министерството на земеделието
и храните в 2-месечен срок от публикацията
в „Официален вестник“ на Европейския съюз
по чл. 50, параграф 2, буква „а“ от Регламент
№ 1151/2012.
(2) Уведомлението се изпраща от Министерството на земеделието и храните в ЕК.
(3) Лицето, подало уведомлението, трябва да
представи в Министерството на земеделието
и храните мотивирано възражение съгласно
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Приложение № III от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 668/2014 в срок 14 дни от датата на
уведомлението.“
§ 14. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
„(1) Мотивираното възражение се разглежда
от комисията по чл. 2.“
§ 15. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) Искането се подава чрез Министерството на земеделието и храните по образец
съгласно Приложение № IX от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 668/2014.“
§ 16. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
„(1) Искането се разглежда от комисията
по чл. 2.“
§ 17. В наименованието на глава пета думите „възражение, изменение“ се заменят с
„изменение, възражение“.
§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по образец съгласно
Приложение I на Регламент (ЕО) № 1216/2007
на Комисията от 18 октомври 2007 г. за приемане на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета
относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер
(обн., ОВ, серия L, бр. 275 от 19.10.2007 г.)“ се
заменят с „в съответствие с чл. 20 на Регламент № 1151/2012 и продуктова спецификация
съгласно Приложение № II от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 668/2014, отговаряща на
изискванията на чл. 3 на делегиран Регламент
(ЕС) № 664/2014“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) точка 8 се изменя така:
„8. кратко описание на помещенията и
техническото оборудване;“
б) точка 9 се отменя.
3. В ал. 3 думите „чл. 7, ал. 1, изречение 2
от Регламент 509/2006“ се заменят с „чл. 49,
параграф 1 от Регламент № 1151/2012“.
§ 19. Създава се нов чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) Индивидуален производител
подава заявление за регистрация и продуктова
спецификация по реда на чл. 23.
(2) Към заявлението се прилагат съответно
документите по чл. 23, ал. 2, т. 3 – 11.“
§ 20. Досегашният чл. 23а става чл. 23б.
§ 21. В чл. 24, ал. 1 думите „509/2006 и
1216/2007“ се заменят с „1151/2012, 664/2014
и 668/2014“.
§ 22. В чл. 24а, ал. 4 думите „чл. 9, ал. 3 от
Регламент на Съвета (ЕО) № 509/2006 относно
земеделските продукти и храни с традиционно
специфичен характер“ се заменят с „чл. 21 от
Регламент № 1151/2012“.
§ 23. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Групата от производители, съответно
индивидуален производител, подава в Министерството на земеделието и храните заявление
за изменение на спецификация по образец
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съгласно Приложение № VI от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението не е несъществено, или заявление за
изменение съгласно Приложение № VII от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014,
когато изменението е несъществено, като се
спазват изискванията на чл. 6 на делегиран
Регламент (ЕС) № 664/2014.“
2. В ал. 2, т. 2 след думата „производители“
се поставя запетая и се добавя „съответно индивидуален производител“, след което отново
се поставя запетая.
§ 24. В чл. 27 думите „мотивирано възражение по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Регламент
на Съвета № 509/2006 от 20 март 2006 г. относно земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер“ се заменят
с „уведомление за възражение по смисъла на
чл. 51, параграф 1 от Регламент № 1151/2012“.
§ 25. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Уведомлението за възражението
се подава в Министерството на земеделието
и храните в 2-месечен срок от публикацията
в „Официален вестник“ на Европейския съюз
по чл. 50, параграф 2, буква „б“ от Регламент
№ 1151/2012.
(2) Уведомлението се изпраща от Министерството на земеделието и храните в ЕК.
(3) Лицето, подало уведомлението, трябва
да представи в Министерство на земеделието
и храните мотивирано възражение съгласно
Приложение № III от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 668/2014 в срок 14 дни от датата на
уведомлението.“
§ 26. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Мотивираното възражение се разглежда
от комисията по чл. 2.“
§ 27. Към глава пета се създава раздел IV:
„Раздел IV
Ред за подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия за заличаване на
вписване на храна с традиционно специфичен
характер
Чл. 29а. (1) Всяко заинтересовано лице с
постоянен адрес или седалище в България
може да подаде мотивирано искане до Европейската комисия за заличаване на вписване
на храна с традиционно специфичен характер.
(2) Искането се подава чрез МЗХ по образец
съгласно Приложение № IX от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 668/2014.
Чл. 29б. (1) Искането се разглежда от комисията по чл. 2.
(2) Въз основа на решението на комисията
министърът на земеделието и храните със
заповед одобрява искането за изпращането
до Европейската комисия или прави мотивиран отказ и уведомява писмено лицето в
10-дневен срок.“
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§ 28. В чл. 30, а л. 1 д у мите „Общите
организации на земеделск и п род у к т и на
Европейския съюз (ЗПООЗПЕС)“ се заменят с „Общата организация на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС)“.
§ 29. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „3-дневен“ се заменят с „10-дневен“.
2. В ал. 3, т. 6 думите „чл. 6 от Регламент
1898/2006 от 14 декември 2006 г., съдържащ
подробни правила за прилагане на Регламент
на Съвета (ЕО) № 510/2006 за защита на
географските указания и наименования на
произход на земеделски продукти и храни“ се
заменят с „чл. 4 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 668/2014“.
§ 30. В чл. 37, а л. 2, изречение второ
думите „3-дневен“ се заменят с „10-дневен“.
§ 31. В чл. 38, а л. 2, изречение второ
думите „3-дневен“ се заменят с „10-дневен“.
§ 32. В чл. 39 се създава ал. 4:
„(4) Годишният доклад следва да включва
обобщена информация от извършените проверки, техните резултати, предписани мерки
и срокове за тяхното изпълнение.“
§ 33. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 3“ се заменят с
„ал. 2“.
2. В ал. 2 след думата „производителите“
се добавя „и контролиращите лица“.
§ 34. В чл. 44, ал. 1 в основния текст
думите „длъжностно лице“ се заменят със
„звено“ и думата „задължения“ се заменя с
„функции“.
§ 35. В чл. 53, ал. 1 в основния текст
думите „длъжностно лице“ се заменят със
„звено“ и думата „задължения“ се заменя с
„функции“.
§ 36. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени
географски означения“ се заменят с „Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски
указания“.
2. Думите „Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно
специфичен характер“ се заменят с „Европейския регистър на храните с традиционно
специфичен характер“.
3. Съкращението „ЗПООЗПЕС“ се заменя
с думите „на ЗПООПЗПЕС“.
§ 37. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „чл. 1, ал. 1 и чл. 2 от
Регламент на Съвета (ЕО) № 510/2006 за
защита на географските указания и наименования на произход на земеделски продукти
и храни“ се заменят с „чл. 2, параграф 1 и
чл. 5 от Регламент № 1151/2012“;
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б) в т. 2 думите „на чл. 1, ал. 1 и чл. 2,
ал. 2 от Регламент на Съвета № 509/2006 от
20 март 2006 г. относно земеделските продукти и храни с традиционно специфичен
характер“ се заменят с „чл. 2, ал. 1 и чл. 18
от Регламент № 1151/2012“.
2. Параграф 3 се изменя така:
„§ 3. Декларацията по чл. 8, пар. 2, буква
(в) от Регламент № 1151/2012 и по чл. 20,
пар. 2, буква (б) от Регламент № 1151/2012
се подписва от министъра на земеделието
и храните.“
3. Параграф 5 се изменя така:
„§ 5. Тази наредба осигу рява прилагането на:
1. Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на
селскостопанските продукти и храни;
2. Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014
на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент
(ЕС) № 1152/2012 на Европейския парламент
и на Съвета относно схемите за качество на
селскостопанските продукти и храни;
3. Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014
на Комиси я та от 18 декември 2013 г. за
допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на определянето на символите
на Съюза за защитени наименовани я за
произход, защитени географски указания и
храни с традиционно специфичен характер,
както и по отношение на определени правила
за снабдяване, някои процедурни правила и
някои допълнителни преходни разпоредби.“
4. Създават се § 5а и 5б:
„§ 5а. Документацията по чл. 15, ал. 4,
чл. 17, чл. 19, ал. 2, чл. 20, ал. 2, чл. 22, ал. 2,
чл. 24г, ал. 4, чл. 26, чл. 29, ал. 2 и чл. 29б,
ал. 2 се изпраща на ЕК по електронен път
в съответствие с чл. 12 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.
§ 5б. Членовете на комисията по чл. 2,
ал. 1 могат да изпращат становищата по
чл. 4, ал. 2 и по електронен път.“
§ 38. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Точка 3.2 се изменя така:
„3.2. Вид на продукта съгласно Приложение № XI от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския
парламент и на Съвета относно схемите за
качество на селскостопанските продукти и
храни.“
2. Точка 3.14 се изменя така:
„3.14. Процедура/и за проследяемост на
произхода на суровините и реализацията на
готовия продукт съгласно чл. 4 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 668/2014.“
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§ 39. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 3
т. 3 се изменя така:
„3. ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗРА ЖЕНИЕТО:
–  Неспазване на условията, установени
в член 5 и член 7, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1151/2012
–  Регистрацията на наименованието би
била в противоречие с член 6, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1151/2012 (сорт растения
или порода животни)
–  Регистрацията на наименованието би
била в противоречие с член 6, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1151/2012 (наименованието
е пълен или частичен омоним)
–  Регистрацията на наименованието би
била в противоречие с член 6, параграф 4 от
Регламент (ЕС) № 1151/2012 (съществуваща
търговска марка)
–  Регистрацията би застрашила съществуването на наименования, търговски марки
или продукти, посочени в член 10, параграф 1,
буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012
–  Наименованието, предложено за регистрация, е родово; необходимо е да се предоставят данни съгласно член 10, параграф 1,
буква г) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.“
§ 40. В приложение № 4 към чл. 24а, ал. 3
т. 3 се изменя така:
„3. Причини за възражението:
–  Неспазване на условията, установени
в член 18 от Регламент (ЕС) № 1151/2012
–  Регистрацията на наименованието би
била несъвместима с условията на Регламент
(ЕС) № 1151/2012 (член 21, параграф 1, буква
а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012)
–  Наименованието, предлагано за регистрация, е законно, известно и икономически
значимо за сходни селскостопански продукти
или храни (член 21, параграф 1, буква б) от
Регламент (ЕС) № 1151/2012).“
Преходна и заключителна разпоредба
§ 41. В Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на
официалния контрол върху употребата на
защитени географски означения и храни с
традиционно специфичен характер (ДВ, бр. 39
от 2011 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „защитените географски означения“ се заменят със „защитените наименования за произход и защитените
географски указания“.
2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Официалният контрол върху земеделски продукти или храни по чл. 2 от Закона
за храните, включително върху употребата на
защитени географски означения и на наименования на храни с традиционно специфичен
характер по смисъла на чл. 36 от Регламент
(ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно
схемите за качество на селскостопанските
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продукти и храни (ОВ, серия L, бр. 343 от
14.12.2012 г.), се упражнява от Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ)
в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със
законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (ОВ, бр. L 165 от 30.04.2004 г.).“
3. В чл. 4, ал. 2, т. 5 думите „чл. 13 от
Регламент (ЕО) № 510/2006 или на чл. 17
от Регламент (ЕО) № 509/2006“ се заменят
с „чл. 13, чл. 15 и чл. 24 от Регламент (ЕС)
№ 1151/2012“.
4. Навсякъде пред съкращението
„ЗПООПЗПЕС“ се добавя „от“.
5. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 1 – 5 се изменят така:
„1. „Земеделски продукти и храни със
защитени географски означения“ са земеделски продукти и храни с наименование
за произход или с географско указание по
смисъла на чл. 2, ал. 1 и чл. 5 от Регламент
№ 1151/2012.
2. „Земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер“ са земеделските
продукти и храни, които отговарят на условията на чл. 2, ал. 1 и чл. 18 от Регламент
№ 1151/2012.
3. „ЗГУ“ е „Защитено географско указание“
по смисъла на чл. 5 от Регламент № 1151/2012.
4. „ЗНП“ е „Защитено наименование за
произход“ по смисъла на чл. 5 от Регламент
№ 1151/2012.
5. „ХТСХ“ е „Храна с традиционно специфичен характер“ по смисъла на чл. 18 от
Регламент № 1151/2012.“
Министър:
Димитър Греков
5505

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НАРЕДБА № 1
от 28 юли 2014 г.

за проверките, извършвани от Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по Закона за запасите от нефт и
нефтопродукти
Г л а в а
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за възлагане, извършване
и документиране на проверки по Закона за
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запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)
от Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“, наричана по-нататък
„агенцията“, при осъществяване на контролните є функции по създаването, съхраняването,
обновяването, ползването и възстановяването
на запаси за извънредни ситуации (ЗИС) от
нефт и нефтопродукти и целеви запаси от
нефтопродукти.
(2) На проверки по реда на тази наредба
подлежат задължените лица и съхранителите
с регистрирани складове по чл. 38 ЗЗНН.
(3) При необходимост от събиране на допълнителни сведения и документи, свързани
с контролната дейност, могат да се извършват
насрещни проверки, включително на трети
лица, извън посочените по ал. 2.
(4) Проверките относно наличността, движението и състоянието на запасите на задължените лица и/или агенцията, съхранявани
в друга държава – членка на Европейския
съюз, се осъществяват при условия и по ред,
договорени между агенцията и компетентните
органи на съответните държави.
Чл. 2. (1) По реда на тази наредба се извършват планови и извънпланови проверки.
(2) Плановите проверк и се извършват
въз основа на годишен план за контролната
дейност по ЗЗНН, утвърден от председателя
на агенцията.
(3) Извънплановите проверки се извършват
в предвидените в тази наредба случаи или по
молби, жалби и сигнали за нарушения, подадени от държавни органи, физически и юридически лица. Извънпланови, включително
внезапни, проверки могат да се извършват и
по инициатива на председателя на агенцията.
(4) Проверявано то лице се у ведом ява
предварително за предстоящата проверка.
При плановите и извънплановите проверки,
които се извършват по документи в централното управление (ЦУ) на агенцията, и при
внезапните проверки не се прави предварително уведомяване.
(5) Проверките се извършват по документи
и/или намясто. Проверките по документи,
осъществявани в териториалните дирекции
„Държавен резерв“ (ТД „ДР“) и намясто
се извършват в присъствието на законен
представител на проверяваното лице или на
официално упълномощено от него лице.
Чл. 3. (1) Проверките се извършват от
служители, определени със заповед на председателя на агенцията по негова инициатива
или по предложение на:
1. директорите на ТД „ДР“ за служителите
от съответните дирекции съгласувано с главния директор на Главна дирекция „Държавни
резерви, военновременни и задължителни
запаси“ (ГД „ДРВВЗЗ“);
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2. главния директор на ГД „ДРВВЗЗ“ и/
или ръководителя на инспектората за служителите от ЦУ на агенцията.
(2) В слу чаите, когато в проверката е
необходимо участие на служители от други
дирекции, предложението се съгласува със
съответния директор.
(3) При необходимост се уведомяват и/
или се иска съдействие от други компетентни
държавни и общински органи, включително
за извършване на проверки и връчване на
документи, свързани с тях.
Чл. 4. (1) Възлагането на проверка се
извършва със заповед на председателя на
агенци ята или на директор на ТД „ДР“.
Заповед от директор на ТД „ДР“ се издава,
ако той е бил упълномощен с такова право
от председателя на агенцията и в случай че
служителите, на които се възлага проверката,
са определени за изпълнение на контролни
функции със заповед по чл. 55, ал. 4 ЗЗНН.
(2) Проверките на задължени лица и съхранители от ТД „ДР“ се извършват съобразно техния териториален обхват на контрол,
определен със заповед на председателя на
агенцията.
(3) Заповедта по ал. 1 съдържа най-малко
следното:
1. правно основание;
2. състав на комисията, която ще извършва
проверката, състояща се от председател и
най-малко двама членове;
3. дата или период за извършване на проверката;
4. идентификационни данни на проверяваното лице;
5. място на извършване на проверката;
6. предмет на проверката;
7. член на комисията, упълномощен да
изготви констативен протокол (КП);
8. член на комисията, упълномощен да състави акт за установяване на административно
нарушение (АУАН), в случай на установяване
на административно нарушение във връзка
с предмета на проверката;
9. текст, упълномощаващ проверяващите
служители да съставят АУАН и в случай на
установени други нарушения по ЗЗНН, извън
тези, включени в заповедта за проверката; в
текста се посочва член на комисията, различен
от този по т. 8, който ще бъде актосъставител;
10. изрично указание към комисията при
необходимост да предприеме мерки по обезпечаване на доказателства.
(4) При подготовката на всяка проверка се
прави анализ и се ползват извадки от приложимите закони, подзаконови нормативни
актове, вътрешни устройствени актове, инструкции, регистри, справки и друга налична
информация.
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(5) В случай че за целите на проверката са
необходими специални знания, главният директор на ГД „ДРВВЗЗ“ и /или ръководителят
на инспектората за ЦУ, или директорът на
съответната ТД „ДР“ предлага на председателя
на агенцията участие в проверката на едно
или повече вещи лица и проект на договор
с тях. Такова предложение не се изисква,
в случай че агенцията има предварително
сключен договор с независима акредитирана
организация за извършване на количествен и
качествен стоков контрол, чиито специалисти
притежават необходимите знания и умения.
(6) Проверките се извършват съобразно
техния обхват и предмет по реда на глави
трета, четвърта и пета.
(7) Резултатите от всяка проверка се отразяват в констативен протокол (КП), а когато
констатациите съдържат данни за извършено
нарушение, се съставя акт за установяване
на административно нарушение (АУАН). Документирането на проверките се извършва
съобразно правилата на глава седма.
Г л а в а
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА
ДЕЙНОСТ
Чл. 5. (1) Ежегодно до 15 април председателят на агенцията писмено уведомява
директорите на ТД „ДР“ за задължените лица
съгласно индивидуалните разпореждания по
чл. 8, ал. 2, т. 3 ЗЗНН, чиито адреси по седалище и управление попадат в териториалния
обхват на контрол на съответните дирекции, и
за определените нива на запаси за извънредни
ситуации на всяко задължено лице.
(2) В срок до 20 април всеки директор
на ТД „ДР“ представя на председателя на
агенцията:
1. поименен списък на служителите от
съответната ТД „ДР“, които да бъдат определени по реда на чл. 55, ал. 4 ЗЗНН да
осъществяват контролни функции;
2. проект на график за контролна дейност,
който включва всички планови проверки,
групирани съобразно адресатите и предмета
им, както следва:
а) проверки на задължените лица относно създаването на определените им нива на
запаси за извънредни ситуации;
б) проверки на съхранителите относно
количествата и качеството на съхранявани
запаси, воденето на складовите регистри и
азбучния указател, складовите записи, закупени от агенцията, включително и тези,
издадени въз основа на вписванията в складовите регистри;
в) проверки на съхранителите относно съответствието на регистрираните им складове
по чл. 38 ЗЗНН с утвърдените от председателя
на агенцията общи изисквания.
(3) За подготовката на графика относно проверките по ал. 2, т. 2, буква „а“ се
използва информация от публикувания на
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интернет страницата на агенцията регистър на задължените лица и от справката по
ал. 1. За подготовката на графика относно
проверките по ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ се
използва информация от публикуваните на
интернет страницата на агенцията регистри
на складовете и на лицата съхранители.
(4) Проверките по ал. 2, т. 2, букви „б“ и
„в“ включват всички регистрирани складове,
които се намират в териториалния обхват на
съответната ТД „ДР“. Когато седалището и
адресът на управление на даден съхранител
е различен от адресите по местонахождение
на регистрираните му складове и те попадат в обхвата на повече от една ТД „ДР“,
проверките на складовете следва да бъдат
планирани преди обобщаващата проверка
по документи на адреса на управление на
съхранителя. В този случай компетентните
ТД „ДР“ координират съответните проверки
при планирането на графиците си.
(5) Проектите на графиците се изготвят и
се представят в ЦУ на хартиен и електронен
носител.
(6) В срок до 30 април ГД „ДРВВЗЗ“
обобщава проектите на графици по ал. 2,
планира проверките по документи, които ще
бъдат извършвани в ЦУ, и изготвя проект
на годишен план за контролната дейност
по ЗЗНН, съдържащ и обобщения график
съгласно приложение № 1, който включва
проверките по ал. 2, т. 2, и го представя за
утвърждаване на председателя на агенцията.
След утвърждаването му копие от плана с
включена извадка от графика се предоставя
на директорите на съответните ТД „ДР“.
(7) В случай че в периода от 20 април до
30 април бъдат регистрирани нови складове
по реда на чл. 38 ЗЗНН, те се включват в
графиците за контролна дейност и в проекта
на годишен план след допълнително съгласуване с директорите на ТД „ДР“.
(8) В годишния план могат да се включват
и проверки на задължени лица и съхранители
за изпълнение на задълженията им за предходния период за създаване и съхраняване
на запаси по ЗЗНН.
(9) В годишния план могат да се включват
и проверки, свързани с функциите на агенцията, които не са предмет на тази наредба.
(10) Годишният план по ал. 6 е със срок
на действие от 1 май на текущата календарна
година до 30 април на следващата календарна
година.
Чл. 6. (1) След влизане в сила на годишния
план за контролната дейност при настъпване
на обективни обстоятелства, включително при
регистриране на нови складове по реда на
чл. 38 ЗЗНН, директорите на ТД „ДР“ правят мотивирани предложения за изменения
и допълнения в него.
(2) Въз основа на годишния план директорите на ТД „ДР“ утвърждават планове за
проверки за всеки календарен месец.
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т р е т а

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА ЗАДЪЛЖЕНИ
ЛИЦА
Раздел І
Проверки за изпълнение на задълженията
по чл. 4, ал. 1 ЗЗНН
Ч л. 7. (1) Проверк и т е по т ози раздел
обхващат всички задължени лица относно
задължението им за предоставяне в законоустановения срок на ежемесечна информация
по чл. 4, ал. 1 ЗЗНН. Проверките се възлагат
със заповед на председателя на агенцията и се
извършват по документи в ЦУ на агенцията.
(2) Проверките са две, разпределени по
периоди за подаване на справките-декларации, както следва:
1. за справките-декларации, подадени през
месеците от май до октомври на текущата
година;
2. за справките-декларации, подадени през
месеците от ноември на текущата година до
април на следващата година.
(3) При подготовката на всяка проверка се
прави анализ и се ползват извадки съгласно
чл. 4, ал. 4, включително:
1. регистъра на задължените лица за съответния период;
2. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г.
за взаимодействие между органите на Мин и с т е р с т в о т о н а в ът р е ш н и т е р а б о т и и
ДА „ДРВВЗ“;
3. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници
на информация относно актуалните идентификационни данни на задължените лица.
(4) Проверките се извършват в отсъствие на
проверяваните лица, на които не се връчват
копия от заповедта за проверка.
(5) Комиси ята проверява дали всичк и
задължени лица са подали справките-декларации в законоустановените срокове.
Раздел ІІ
Проверка за изпълнение на задълженията
по чл. 4, ал. 2 ЗЗНН
Ч л. 8. (1) Проверк ата по т ози раздел
обхваща всички задължени лица относно
задължението им за предоставяне в законоустановения срок на информация по чл. 4,
ал. 2 ЗЗНН за съответната година. Проверката се възлага със заповед на председателя
на агенцията и се извършва по документи в
ЦУ на агенцията.
(2) При подготовката на всяка проверка се
прави анализ и се ползват извадки съгласно
чл. 4, ал. 4, включително:
1. регистъра на задължените лица за съответния период;
2. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г.
за взаимодействие между органите на Ми-
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н и с т е р с т в о т о н а в ът р е ш н и т е р аб о т и и
ДА „ДРВВЗ“;
3. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници
на информация относно актуалните идентификационни данни на задължените лица.
(3) Проверката се извършва в отсъствие на
проверяваните лица, на които не се връчват
копия от заповедта за проверка.
(4) Комисията проверява дали всяко задължено лице е подало справка-декларация
в законоустановения срок.
Раздел ІІІ
Проверки за изпълнение на задълженията
по чл. 17, ал. 1 ЗЗНН
Чл. 9. (1) Проверките по този раздел се
извършват индивидуално спрямо всяко задължено лице относно задължението му до 30
април на текущата година да създаде запаси
за извънредни ситуации в съответствие с
определените му с разпореждане на председателя на агенцията съгласно чл. 8, ал. 2,
т. 3 и чл. 12, ал. 1 ЗЗНН нива. Проверките се
възлагат със заповед на съответния директор
на ТД „ДР“ и се извършват по документи на
адреса на управление на задълженото лице,
а при необходимост – на адреса на местоживеене на лицето, което го представлява.
(2) При подготовката на всяка проверка се
прави анализ и се ползват извадки съгласно
чл. 4, ал. 4, включително:
1. Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (приета
с ПМС № 289 от 1994 г. – обн., ДВ, бр. 101
от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм.,
бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.);
2. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол (приета с ПМС
№ 156 от 2003 г. – обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 69 от 2005 г.; изм., бр. 78 от
2005 г., бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 76
от 2007 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 36 от 2011 г., бр. 55 от 2012 г.; изм., бр. 103
от 2012 г.);
3. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г.
за взаимодействие между органите на Мин и с т е р с т в о т о н а в ът р е ш н и т е р аб о т и и
ДА „ДРВВЗ“;
4. Инструкция № 819-1 от 2.05.2012 г. за
взаимодействие между ДА „ДРВВЗ“, Агенция „Митници“ и Националната агенция за
приходите;
5. Приложение Б, Раздел 4.1 към Регламент
(ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно
статистиката на енергийния сектор;
6. извадка от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по Регламент (ЕС)
№ 1006/2011 на Комисията от 27 септември
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2011 г. – Глава 27 „Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални
восъци“;
7. К ласификатор на режимите и други
направления и процедури (приложение № 10
към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 от Наредба № Н-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ);
8. извадка от регистъра на задължените
лица за съответната година;
9. извадка от регистъра на регистрираните
по чл. 38 ЗЗНН складове за съхраняване на
запаси от нефт и нефтопродукти, както и на
тези, регистрирани по чл. 21 от отменения
ЗЗЗНН, които съгласно § 7 от ЗР на ЗЗНН
се считат за регистрирани и по чл. 38 ЗЗНН;
10. извадка от регистъра на лицата съхранители за съответния период;
(3) Подготовката за проверка вк лючва
анализ на информация за задълженото лице,
получена от:
1. обобщената от ЦУ информация относно:
а) определените на за дъл женото лице
нива на запаси за извънредни ситуации за
съответния период под формата на нефт и
видове нефтопродукти;
б) регистрационния номер и датата на
подадената от задълженото лице справкадекларация по чл. 4, ал. 2 ЗЗНН, както и
констатациите в КП от извънпланови проверки по чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 12,
ал. 5 ЗЗНН;
в) издадените на задълженото лице разпореждания за създаване, заповеди за изменение на разпорежданията, както и датите
на тяхното получаване;
г) издадените от агенцията разрешения за
замяна на определените нива на ЗИС от вид
във вид и разрешения на задължено лице за
създаване и съхраняване на част от определените му запаси за извънредни ситуации на
територията на други държави – членки на
Европейския съюз;
д) създадените от задълженото лице нива
на запаси за извънредни ситуации по видове,
количества и места на съхраняване, както и
сериите и номерата на издадените складови
записи и датите на влагане на запасите съгласно съответните уведомления за влагане;
е) договор или друг документ, удостоверяващ съхраняването на запасите извън
територията на страната за периода, за който е дадено разрешение от агенцията и на
писменото съгласие от компетентния орган
или централна структура за управление на
запаси те (ЦС УЗ) на съо т вет ната д ържава – членка на Европейския съюз, на чиято
територия се съхраняват запасите;
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2. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници
на информация относно актуалните идентификационни данни на задълженото лице.
(4) Когато на задълженото лице не е извършвана извънпланова проверка по чл. 4,
ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 5 ЗЗНН или
тя е била само за част от декларираните от
него видове нефтопродукти, при подготовката
се използва информацията за дейностите,
които то е осъществявало през предходната
календарна година, обобщена от ЦУ въз
основа на справката-декларация, получена
от задълженото лице, и данните, получени
по реда на чл. 4 ЗЗНН от други органи на
централната изпълнителна власт.
Чл. 10. (1) Председателят на комисията
или определен от него член предварително
уведомява задълженото лице за извършването
на проверката и за неговото задължение за
времето на проверката да осигури:
1. работно помещение за комисията;
2. лица, които ще предоставят на комисията необходимите документи и информация
за извършване на проверката;
3. следните документи:
а) удостоверения за вписване в търговския
регистър и в регистър БУЛСТАТ;
б) за задължени лица, които съхраняват
определените им нива на ЗИС в складове,
регистрирани по чл. 38 ЗЗНН:
аа) складови записи за влог на определените за създаване нива на ЗИС;
бб) документи, удостоверяващи качеството на проверяваните запаси от нефт и
нефтопродукти;
вв) договори за влог, удостоверяващ и
количествата ЗИС, вложени в складове по
чл. 38 ЗЗНН;
гг) документи, удостоверяващи застраховането на запасите съгласно чл. 30, ал. 2 и
3 ЗЗНН;
в) за задължени лица, които съхраняват
ЗИС на територията на други държави – членки на Европейския съюз:
аа) договор или друг документ, удостоверяващ съхраняването на запасите извън
територията на страната за периода, за който
е дадено разрешение от агенцията;
бб) документ, удостоверяващ застраховането на запасите съобразно законодателството на съответната държава – членка на
Европейския съюз.
(2) Задължено лице, осъществявало внос
и/или ВОП на тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, на което не е
извършвана извънпланова проверка по чл. 4,
ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 5 ЗЗНН или
тя е била само за част от декларираните от
него видове нефтопродукти, допълнително
следва да осигури:
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1. документи, удостоверяващи наличностите към 1-ви януари и 31-ви декември на
съответната година на тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, получени
от внос и/или ВОП;
2. единните административни документи
(ЕАД) и съпътстващите ги фактури и товарителници, извадки от счетоводни сметки,
удостоверяващи осъществените внос/износ
и/или бункерни доставки на тежки горива и
нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН;
3. придружителни административни документи (ПАД) и съпътстващите ги фактури
и товарителници, извадк и от счетоводни
сме т к и, у до с т оверя ва щ и о с ъще с т вен и т е
вът решнообщностни пристигани я (ВОП),
вътрешнообщностни изпращания (ВОИ) и/
или бункерни доставки на тежки горива и
нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН;
4. документи, удостоверяващи вида, количеството и качеството на нефтопродуктите
по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, получени от внос и
ВОП, предназначени за създаване на ЗИС;
5. док у мен т и, у дос т оверява щ и ви да и
количеството на нефтопродуктите по чл. 2,
ал. 1 ЗЗНН, доставени на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
за създаване или обновяване на резерви и
запаси;
6. документи, удостоверяващи вида и количеството на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1
ЗЗНН, доставени за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия или за въоръжените сили
на други държави – членки на Европейския
съюз, или на трети държави, или на международни организации, пребиваващи или
преминаващи през територията на страната;
7. док у мен т и, у дос т оверя ва щ и ви да и
количеството на нефтопродуктите по чл. 2,
ал. 1 ЗЗНН, доставени за ведомствени военновременни запаси на Министерството
на отбраната;
8. док у мен т и, у дост оверяващ и ви да и
количеството на нефтопродуктите по чл. 2,
ал. 1 ЗЗНН, доставени за ведомствени военновременни запаси на Министерството на
вътрешните работи.
Чл. 11. (1) Комисията проверява предоставените от задълженото лице документи,
у до с т оверя ва щ и с ъ зда ден и т е ЗИС, и г и
съпоставя с получената от ЦУ информация
относно определените му и създадени от
него нива на запаси за извънредни ситуации.
(2) По отношение на складови записи за
влог на определените за създаване нива на
ЗИС се проверява:
1. техническата защита на складовите записи – наличието на воден знак и микротекст;
2. начинът на попълване и наличието на
явни фактически грешки, на зачерквания,
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изтривания, добавки и други нередовности,
влияещи върху формата и/или съдържанието
на складовия запис;
3. правилното попълване на всички реквизити на складовия запис, верността и точността на съдържащите се в него данни и
съответствието им с документите, въз основа
на които е попълнен;
4. датата на издаване на складовия запис
и срокът за пазене на стоката;
5. наличието на вписване на джиро на
вътрешните страници на складовия запис; в
случай на вписване на джиро се проверява
датата на сключване на договора за банковия
кредит, която не трябва да бъде по-късна от
срока по чл. 17, ал. 1 ЗЗНН.
(3) В слу чай че ск ладови ят запис е с
нарушена техническа защита, комисията го
изземва и незабавно уведомява председателя на агенцията и органите на досъдебното
производство. Председателят на агенцията
възлага извършването на внезапна проверка на съхранителя, вписан като издател на
складовия запис.
(4) При установяване на нередовности в
попълването на складовия запис по т. 2 и 3
комисията дава задължително предписание
на задълженото лице за предприемане на
действия по издаване на нов складов запис.
Комисията уведомява председателя на агенцията, който дава задължително предписание
на съхранителя за вписване върху складовия
запис на неговата невалидност и издаване на
нов складов запис. В този случай председателят на агенцията може да възложи проверка
на съхранителя.
(5) В случай че при проверката комисията
установи, че срокът на складовия запис изтича преди 30 април на календарната година,
следваща годината, в която е определено
нивото на ЗИС на съответното задължено
лице, тя издава задължително предписание
за спазване изискванията на чл. 35, ал. 7 и
12 ЗЗНН.
(6) Комисията проверява документите,
удостоверяващи качеството на проверяваните
запаси от нефт и нефтопродукти.
(7) В случай че съхраняваните запаси са
под формата на автомобилни бензини и/или
гориво за дизелови двигатели, се проверява
дали е спазено изискването на чл. 17, ал. 4
ЗЗНН.
(8) Комисията проверява наличието на
договори за задължителна застраховка на
за паси т е и на зас т ра ховк а „Гра ж да нск а
отговорност“ и за тяхното съответствие с
изискванията на чл. 30, ал. 2 и 3 ЗЗНН.
(9) В случай че проверяваното задължено лице съхранява част от определените му
нива от ЗИС на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, комисията
проверява наличието на договор или друг
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документ, удостоверяващ съхраняването извън територията на страната и съдържащата
се в него информация относно:
1. мястото, вида, количеството и качеството на запасите;
2. датата на влагане;
3. срока на съхранение;
4. застраховката на запасите;
5. ви да т ранспорт за п ри дви ж ване до
страната в случай на извънредни ситуации,
както и срока за извършването му;
6. органа в другата държава – членка на
Европейския съюз, изпълняващ контролни
функции върху наличността и качеството
на запаси.
Чл. 12. В случай че при проверката на
задълженото лице комисията е констатирала
данни за извършено от него нарушение, в КП
се отразяват както тези данни, така и констатациите относно действията на законния
му представител.
Чл. 13. В хода на проверките по този
раздел комисията проверява и:
1. изпълнението на задълженията по чл. 36,
ал. 1 ЗЗНН;
2. верността, точността и пълнотата на
данните в справката-декларация по чл. 4, ал. 2
ЗЗНН на задълженото лице; това правило се
прилага, в случай че на проверяваното лице
не е била извършвана извънпланова проверка
по чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 5 ЗЗНН
или тя е била само за част от декларираните
от него видове нефтопродукти.
Раздел ІV
Проверка за изпълнение на задълженията
по чл. 17, ал. 2 ЗЗНН
Чл. 14. (1) Проверката по този раздел
обхваща всички задължени лица относно
задължението им да съхраняват определените
им с разпореждане на председателя на агенцията съгласно чл. 8, ал. 2, т. 3 и чл. 12, ал. 1
ЗЗНН нива от ЗИС до 30 април на годината,
следваща тази, в която са определени нивата
им. Проверката се възлага със заповед на
председателя на агенцията и се извършва по
документи в ЦУ на агенцията.
(2) При подготовката на всяка проверка се
прави анализ и се ползват извадки съгласно
чл. 4, ал. 4, включително:
1. регистъра на задължените лица за съответния период;
2. регистрите на складовете и на лицата
съхранители по ЗЗНН;
3. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници
на информация относно актуалните идентификационни данни на задължените лица;
4. регистъра на създадените и поддържаните запаси за извънредни ситуации по
ЗЗНН и Директива на Съвета 2009/119/ЕО;
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5. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г.
за взаимодействие между органите на Мин и с т е р с т в о т о н а в ът р е ш н и т е р аб о т и и
ДА „ДРВВЗ“.
(3) При необходимост за обезпечаване на
доказателства се отправят писмени запитвания до съхранителите със складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, относно създадени и
поддържани запаси за извънредни ситуации
от задължените лица.
(4) Проверките се извършват в отсъствие на
проверяваните лица, на които не се връчват
копия от заповедта за проверка.
(5) Комисията проверява дали всяко задължено лице съхранява определените му нива
на ЗИС в периода от 30 април на годината,
в която са определени нивата, до 30 април
на следващата календарна година.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА
СЪХРАНИТЕЛИТЕ
Чл. 15. (1) Проверките по този раздел се
възлагат със заповеди на съответните директори на ТД „ДР“ и се извършват индивидуално спрямо всеки съхранител, притежаващ
ск ла дове, регист рирани по чл. 38 ЗЗНН,
относно съхранявани в тях ЗИС. Проверките
са комплексни и обхващат изпълнението на
всички задължения на съхранителите по влагане, застраховане, съхраняване, обновяване
и отпускане на запасите и своевременното
документиране на тези дейности.
(2) Проверките се извършват на два етапа:
1. на място чрез фактическо замерване на
количествата ЗИС в складовете, регистрирани
по чл. 38 ЗЗНН;
2. по документи на адреса на управление
на съхранителя или на друг установен негов
адрес, а при необходимост – на адреса на местоживеене на лицето, което го представлява.
Чл. 16. (1) При подготовката на всяка проверка се прави анализ и се ползват извадки
съгласно чл. 4, ал. 4, включително:
1. Наредба № 3 от 1999 г. на министъра
на правосъдието и правната евроинтеграция
за складовия регистър при публичен склад
(ДВ, бр. 66 от 1999 г.);
2. Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върх у ценни книжа
(приета с ПМС № 289 от 1994 г. – ДВ, бр. 101
от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм.,
бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.);
3. Наредбата за изискванията за качеството
на течните горива, условията, реда и начина
за техния контрол (приета с ПМС № 156 от
2003 г. – ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 69 от 2005 г.; изм., бр. 78 от 2005 г., бр. 40
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2007 г.; изм.,
бр. 93 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2011 г.,
бр. 55 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.);
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4. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г.
за взаимодействие между органите на Мин и с т е р с т в о т о н а в ът р е ш н и т е р а б о т и и
ДА „ДРВВЗ“;
5. Инструкция № 819-1 от 2.05.2012 г. за
взаимодействие между ДА „ДРВВЗ“, Агенция „Митници“ и Националната агенция за
приходите във връзка с контролната дейност
на запасите от нефт и нефтопродукти;
6. Инструкция № РД-00-4645 от 3.08.2007 г.
за измерване и изчисляване на количествата
нефтопродукти, съхранявани в стационарни
надземни цилиндрични резервоари, и изчисляване на нормативно определените фири от
съхранение и сливоналивни операции освен
в случаите, когато се извършва проверка за
количества запаси от газ пропан-бутан;
7. Приложение Б, Раздел 4.1 към Регламент
(ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно
статистиката на енергийния сектор;
8. Извадка от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по Регламент (ЕС)
№ 1006/2011 на Комисията от 27 септември
2011 г. – Глава 27 „Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални
восъци“;
9. К ласификатор на режимите и други
направления и процедури (приложение № 10
към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 от Наредба № Н-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ);
10. извадки от регистрите по чл. 7, ал. 1,
т. 4 ЗЗНН;
11. АPI таблица 53 за преизчисляване на
плътност от плътност, отчетена при температурата на замерване в стандартна (референтна) плътност при температура 15 °С;
12. А PI таблица 54 за преизчисл яване
на обем от обем, отчетен по калибровъчна
таблица при температурата на замерване в
обем при стандартна (референтна) температура 15 °С;
13. заверени копия (три екземпляра) на
всички документи, удостоверяващи съответствието на необходимите за проверката
средства за измерване с мет рологичните
изисквания;
14. документацията от последните предходни проверки на съхранителя по тази глава,
в случай че са били издадени задължителни
предписания;
15. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници
на информация относно актуалните идентификационни данни на задълженото лице.
(2) Председателят на комисията уведомява за предстоящата проверка ГД „ДРВВЗЗ“,

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

която изготвя и му предоставя информация
относно:
1. видовете и количествата запаси по ЗЗНН,
които съгласно издадените от съхранителя
складови записи и уведомления за влагане се
поддържат в негови складове, регистрирани по
чл. 38, както и за вложителите на запасите;
2. броя, сериите и номерата на бланките на
складови записи, които агенцията е продала
на проверявания съхранител, а в случай че
е имало върнати складови записи – и номерата и датите на приемно-предавателните
протоколи.
(3) Комисията проверява комплектността
и подготвя за работа техническите средства,
работното облек ло и личните предпазни
средства.
Чл. 17. Председателят на комисията уведомява предварително съхранителя за предстоящата проверка. Съхранителят е длъжен да
осигури складовите регистри на складовете,
регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, в които съхранява запаси, азбучния указател и договорите
за влог на запасите.
Чл. 18. (1) В случай че са били издадени
задължителни предписания при последните
предходни проверки на съхранителя по тази
глава, комисията първо проверява изпълнението на тези предписания, включително сроковете и отговорниците за изпълнението им.
(2) При проверката се извършва фактическо замерване и изчисляване на количествата запаси при спазване изискванията
на чл. 25, т. 7 ЗЗНН и на инструкцията по
чл. 16, ал. 1, т. 6. Данните от замерването и
последващите изчисления се документират
в протокол за фактическо замерване. Крайните резултати от изчисленията, получени
в резултат от фактическите замервания, се
записват в тонове с точност до третия знак
след десетичната запетая.
(3) Комисията извършва съпоставка на
вложените съгласно уведомленията за влагане
видове и количества запаси с установените
при фактическото замерване. Съпоставката
се документира в табличен вид и съдържа:
номера на резервоара и вида запас, съхраняван в него съгласно регистрацията на склада,
вложеното и установено при проверката количество запас, разликата между тях, както
и вида на нефтопродукта, заделен като запас.
(4) В случай на установяване на липси
комисията незабавно запечатва складовете, в
които те са установени, и предприема всички
други необходими технически действия за недопускане движение на запаси към и от тях.
При необходимост комисията иска писмено
разрешение от председателя на агенцията
за запечатване на склада за срок до 72 часа
и заявява извършване на стоков контрол
от независима акредитирана организация
за извършване на количествен и качествен
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стоков контрол, която извършва замерването, пробовземането, изпитването на пробата
по показател „плътност“ и изчисленията на
действително установените количества.
Чл. 19. (1) Комисията проверява документите, удостоверяващи качеството на проверяваните нефт и нефтопродукти.
(2) В случай че съхраняваните запаси са
под формата на автомобилни бензини и/или
гориво за дизелови двигатели, се проверява
дали е спазено изискването на чл. 17, ал. 4
ЗЗНН.
(3) Комисията проверява документите,
удостоверяващи застраховането на запасите
съгласно чл. 30, ал. 2 и 3 ЗЗНН.
(4) Комисията проверява документите,
удостоверяващи плащането или обезпечаването на акциза на съхраняваните количества запаси съгласно Закона за акцизите и
данъчните складове.
(5) Комисията проверява изпълнението
на задълженията на съхранителя по чл. 36,
ал. 1 ЗЗНН.
Чл. 20. (1) Комисията проверява договорите за влог, сключени между съхранителя
и задължените лица по отношение на вида и
количеството вложени запаси, и ги съпоставя
с данните от вписванията в азбучния указател.
(2) Комисията проверява за правилното
водене и съхраняване на складовите регистри,
вписаните в тях договори за влог, вложени
количества по видове, влогодатели – задължени лица, и данни за издадените складови
записи за тези количества. Проверява се и
съответствието на установените количества
запаси в резервоарите с количествата, вписани
в складовите регистри, начинът на водене и
съхраняване на складовите регистри, както
и правилното вписване на влогодателите в
азбучния указател.
(3) Комисията проверява съответствието
на данните от справката по чл. 16, ал. 2, т. 2
с данните в установените при проверката
налични складови записи и съответствието
на броя на продадените бланки със сбора на:
1. складовите записи, вписани в складовите регистри, които са издадени в полза на
задължени лица и агенцията, валидни към
момента на проверката;
2. складови записи, издадени за предходни
периоди;
3. ан улираните и нева лидни ск ла дови
записи;
4. непопълнените бланки.
(4) В случай че бъдат установени данни за
неправомерно разпореждане от съхранителя
със ЗИС, комисията проверява дали има данни за извършени нарушения по чл. 24, ал. 6
ЗЗНН от страна на задължените лица, с чиито
запаси е било извършено разпореждането.
Чл. 21. Проверките на съхранители относно наличността, движението и състоянието
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на запасите на икономически оператор и/
или ЦСУЗ на друга държава – членка на
Европейския съюз, съхранявани в Република
България, в складове, регистрирани по чл. 38
ЗЗНН, доколкото е приложимо, се извършват
по реда на тази глава.
Г л а в а

п е т а

ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ
Раздел І
Проверки за изпълнение на задълженията
по чл. 4, ал. 1 ЗЗНН
Чл. 22. (1) Проверките по този раздел се
извършват спрямо задължени лица, за които
е установено несъответствие между информацията, подадена в справка-декларация по
реда на чл. 4, ал. 1 ЗЗНН, и информация,
събрана от агенцията в хода на други проверки по ЗЗНН. Проверките се възлагат със
заповед на председателя на агенцията и се
извършват по документи в ЦУ на агенцията
в отсъствие на проверяваните лица, на които
не се връчват копия от заповедта за проверка.
(2) При подготовката на всяка проверка се
прави анализ и се ползват извадки съгласно
чл. 4, ал. 4, включително:
1. Наредбата за изискванията за качеството
на течните горива, условията, реда и начина
за техния контрол;
2. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г.
за взаимодействие между органите на Мин и с т е р с т в о т о н а в ът р е ш н и т е р аб о т и и
ДА „ДРВВЗ“;
3. Приложение Б, Раздел 4.1 към Регламент
(ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно
статистиката на енергийния сектор;
4. извадка от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по Регламент (ЕС)
№ 1006/2011 на Комисията от 27 септември
2011 г. – Глава 27 „Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални
восъци“;
5. К ласификатор на режимите и други
направления и процедури (приложение № 10
към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 от Наредба № Н-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ);
6. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници
на информация относно актуалните идентификационни данни на задължените лица.
Чл. 23. Комисията съпоставя и анализира
обобщената от ЦУ на агенцията информация относно установеното несъответствие и
представените от задълженото лице справкидекларации по чл. 4, ал. 1 ЗЗНН и съпътства-
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щите ги документи. В случай че несъответствието се потвърди, комисията описва в КП
в какво се състои нарушението – невярност,
неточност или непълнота на информацията.
Раздел ІІ
Проверки за изпълнение на задълженията
по чл. 4, ал. 2 ЗЗНН
Чл. 24. (1) Проверките по този раздел се
извършват спрямо всички задължени лица,
както и техни клонове, които са извършвали
на територията на страната през предходната
календарна година дейности по производство
на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН и
тежки горива или преработка на нефт, газов
кондензат, суровини за рафинериите и тежки
горива.
(2) Проверки по този раздел се извършват
и спрямо задължени лица, които са извършвали дейности по внос и/или ВОП на нефт,
газов кондензат, суровини за рафинериите,
нафта, тежки горива и нефтопродукти по
чл. 2, ал. 1 ЗЗНН и е констатирано несъответствие между данните в представените от
тях справки-декларации по чл. 4, ал. 2 ЗЗНН
и информацията, представена в агенцията
по реда на чл. 4 ЗЗНН от други органи на
централната изпълнителна власт или получена при извършени проверки на други
задължени лица.
(3) Проверки по този раздел се извършват
и спрямо физически и юридически лица,
които не са подали справки-декларации по
чл. 4, ал. 2 ЗЗНН, но за които при анализ на
информацията, получена по реда на чл. 4 от
други органи на централната изпълнителна
власт или в хода на проверки по ал. 1 и 2 е
установено, че през предходната календарна
година са извършвали дейности по чл. 22,
ал. 2 – 5 или чл. 23, ал. 2 и 3 ЗЗНН.
(4) Проверките се извършват ежегодно
през периода от 15 февруари до 20 март с
оглед изчисляване на среднодневното потребление и среднодневния нетен внос и ВОП и
съответните общи и индивидуални нива на
запасите. В случай че по обективни причини
проверка не е била извършена до 20 март,
тя може да се извърши не по-късно от една
седмица след този срок.
(5) Проверките се възлагат със заповед
на директора на съответната ТД „ДР“ по
писмено указание на председателя на агенцията и се извършват по документи на адреса
на управление на задълженото лице или на
друг установен негов адрес, а при необходимост – на адреса на местоживеене на лицето,
което го представлява.
Чл. 25. (1) При подготовката на всяка проверка се прави анализ и се ползват извадки
съгласно чл. 4, ал. 4, включително:
1. Наредбата за изискванията за качеството
на течните горива, условията, реда и начина
за техния контрол;
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2. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г.
за взаимодействие между органите на Мин и с т е р с т в о т о н а в ът р е ш н и т е р аб о т и и
ДА „ДРВВЗ“;
3. Приложение Б, Раздел 4.1 към Регламент
(ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно
статистиката на енергийния сектор;
4. извадка от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по Регламент (ЕС)
№ 1006/2011 на Комисията от 27 септември
2011 г. – Глава 27 „Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални
восъци“;
5. К ласификатор на режимите и други
направления и процедури (приложение № 10
към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 от Наредба № Н-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ);
6. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници
на информация относно актуалните идентификационни данни на задължените лица;
7. обобщената от ЦУ информация относно
количествата нефт, газов кондензат, суровини за рафинериите, нафта, тежки горива
или нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН от
внос, ВОП, износ, бункерни доставки, ВОИ,
произведени и продадени от производство
нефтопродукти през предходната календарна
година, както и за наличностите към 1 януари
и 31 декември, получена от проверяваното
лице по чл. 4, ал. 2, и данните, получени
по реда на чл. 4 ЗЗНН от други органи на
централната изпълнителна власт.
(2) Задължено лице, осъществявало внос
и/или ВОП на нефт, суровини за рафинериите, газов кондензат, нафта, тежки горива и
нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, за което
е установено несъответствие на представените от него данни в справка-декларация по
реда на чл. 4, ал. 2 ЗЗНН и тази, получена
по реда на чл. 4 ЗЗНН от други органи на
централната изпълнителна власт, следва да
осигури:
1. документи, удостоверяващи наличностите към 1-ви януари и 31-ви декември на
съответната година на нефт, суровини за
рафинериите, газов кондензат, нафта, тежки
горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН,
получени от внос и/или ВОП;
2. единните административни документи
(ЕАД) и съпътстващите ги фактури и товарителници, извадки от счетоводни сметки,
удостоверяващи осъществените внос/износ и/
или бункерни доставки на нефт, суровини за
рафинериите, газов кондензат, нафта, тежки
горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН;
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3. придружителни административни документи (ПАД) и съпътстващите ги фактури
и товарителници, извадк и от счетоводни
сме т к и, у до с т оверя ва щ и о с ъще с т вен и т е
вътрешнообщностни пристигания (ВОП) и/
или вътрешнообщностни изпращания (ВОИ)
на нефт, суровини за рафинериите, газов кондензат, нафта, тежки горива и нефтопродукти
по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН;
4. документи, удостоверяващи вида, количеството и качеството на нефта и нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, получени от внос
и ВОП, предназначени за създаване на ЗИС;
5. док у мен т и, у дос т оверява щ и ви да и
количеството на нефтопродуктите по чл. 2,
ал. 1 ЗЗНН, доставени на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
за създаване или обновяване на резерви и
запаси;
6. документи, удостоверяващи вида и количеството на нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1
ЗЗНН, доставени за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия или за въоръжените сили
на други държави – членки на Европейския
съюз, или на трети държави, или на международни организации, пребиваващи или
преминаващи през територията на страната;
7. док у мен т и, у дос т оверя ва щ и ви да и
количеството на нефтопродуктите по чл. 2,
ал. 1 ЗЗНН, доставени за ведомствени военновременни запаси на Министерството
на отбраната;
8. док у мен т и, у дост оверяващ и ви да и
количеството на нефтопродуктите по чл. 2,
ал. 1 ЗЗНН, доставени за ведомствени военновременни запаси на Министерството на
вътрешните работи.
(3) Задължено лице, осъществявало производство или възлагане на производство
на тежки горива, нафта и нефтопродукти по
чл.2, ал. 1, т. 1 – 4 ЗЗНН, следва да осигури:
1. документите по ал. 2, т. 1 – 8;
2. документи, удостоверяващи количествата от внос и/или ВОП на вложените нефт,
суровини за рафинериите, газов кондензат,
тежки горива и други крайни нефтопродукти
в производството на рафинерията;
3. документи, удостоверяващи количеството на произведените крайни нефтопродукти,
включително извадки от счетоводни сметки,
удостоверяващи счетоводното заприходяване
на готовата продукция;
4. документи, удостоверяващи количеството нафта, върната в рафинерията;
5. документи, удостоверяващи количеството на използваните от производителя нафта и
нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 ЗЗНН
за нуждите на рафинерията;
6. документи, удостоверяващи количеството на продадените от производство нефто-
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продукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 ЗЗНН с цел
потребление на територията на страната,
включително договори за покупко-продажба, фактури, товарителници, декларации за
съответствие, извадки от счетоводни сметки,
удостоверяващи осъществените продажби от
производство, и други относими документи;
7. документи, удостоверяващи вида и количествата нефтопродукти, използвани за
нуждите на възложителя на производство.
Чл. 26. (1) В случаите по чл. 24, ал. 1
комиси ята проверява всичк и док у менти,
свързани с осъществените или възложените
от проверяваното лице през предходната календарна година дейности по производство на
нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН и тежки
горива и преработка на нефт, газов кондензат,
суровини за рафинериите и тежки горива.
(2) В случаите по чл. 24, ал. 2 комисията
проверява всички документи, свързани с
констатираните несъответствия.
(3) Комисията сравнява данните за количествата нефт, газов кондензат, суровини за
рафинериите, нафта, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 ЗЗНН, установени
при проверката, с данните от информацията
по чл. 25, т. 7, прави заключения относно
действително установените количества, които
следва да бъдат включени при определяне на
нивата на ЗИС, и ги отразява в КП.
Раздел ІІІ
Проверки за изпълнение на задължително
предписание по чл. 56, ал. 1, т. 9 ЗЗНН
Чл. 27. (1) На проверки по този раздел
подлежат физически лица, които по силата
на закон или на изрично упълномощаване
представляват задължено лице или съхранител, с регистрирани складове по чл. 38 ЗЗНН
и при предходни проверки са им били издадени задължителни предписания по чл. 56,
ал. 1, т. 9 ЗЗНН.
(2) Всяка проверка се извършва в работния ден, следващ последния ден от срока на
задължителното предписание, а ако това не
е възможно поради обективни причини, не
по-късно от две седмици след него.
(3) Проверките се възлагат със заповед на
председателя на агенцията или на директора
на съответната ТД „ДР“ съобразно функционалната подчиненост на служителите,
определени по чл. 55, ал. 4 ЗЗНН, които са
издали задължителните предписания.
(4) Проверките се извършват по документи
и/или на място съобразно съдържанието на
задължителното предписание.
Чл. 28. Комисията проверява всички документи или фактически действия, удостоверяващи изпълнението на предписанията и
дали е спазен срокът за тяхното изпълнение.
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Раздел ІV
Проверки за спазване изискванията на чл. 36,
ал. 5 ЗЗНН при преместване на запаси от
нефт и нефтопродукти

Раздел V
Проверки за изпълнение на разпореждания
за ползване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти

Чл. 29. (1) Проверките по този раздел се
извършват във всички случаи на преместване на запаси от един склад в друг склад,
регистриран по чл. 38 ЗЗНН.
(2) Преместване на запаси може да се
извършва в следните случаи:
1. изтичане на срока по договор за влог
или складов запис преди изтичане на крайния
срок на съхранение на запасите по чл. 17,
ал. 2 ЗЗНН;
2. при заличаване на регистрацията на
склад, в който се съхраняват запаси, преди
изтичане на крайния срок по чл. 17, ал. 2
ЗЗНН;
3. обновяване на запаси;
4. замяна на запаси в случаите по чл. 17,
ал. 4 ЗЗНН;
5. в случай на бедствие, авария или друго
непредвидимо събитие, което може да доведе
до унищожаване или повреждане на запаси
от нефт и нефтопродукти;
6. по мотивирано писмено искане от задължено лице;
7. по мо т и ви ра но п исмено иск а не о т
съхранител.
(3) На проверки подлежат задължените
лица, които са поискали разрешение за преместване на запаси, както и съхранителите,
в чиито складове се преместват запасите.
(4) Проверките се възлагат със заповед
на директора на съответната ТД „ДР“ след
получаване на уведомление от председателя
на агенцията за постъпило искане за преместване на запаси.
Чл. 30. (1) Комисията извършва проверката на място по документи и чрез фактическо
замерване на количествата запаси.
(2) Подготовката и извършването на проверката на задължено лице са по реда на
глава трета, раздел III, като се проверяват
само документите, удостоверяващи новосъздадените ЗИС.
(3) Подготовката и извършването на проверката на съхранител са по реда на глава
четвърта относно съхраняваните количества
запаси, като се проверяват само фактическата наличност, качеството на съхраняваните
запаси, водените складови регистри, както и
отбелязванията в тях и в азбучния указател.
(4) В случай че при проверката се установят данни за извършено нарушение от
задълженото лице или от съхранителя, се
изготвя КП и не се издава разрешение за
преместване на запасите.

Чл. 31. (1) На проверки по този раздел
подлежат задължените лица, на които са
издадени разпореждания на председателя на
агенцията за ползване на ЗИС.
(2) На проверки подлежат и съхранителите, съхраняващи в складове, регистрирани
по чл. 38 ЗЗНН, ЗИС или целеви запаси,
за които са издадени разпореждания или
заповеди за ползване.
(3) В случай че при условията на чл. 42,
ал. 2 ЗЗНН е приведен в действие планът
за намеса и са издадени разпореждания за
ползване на ЗИС, в ЦУ на агенцията се
проверяват и анализират получените оригинали и копия от документи, удостоверяващи
предприетите от задължените лица и съхранителите действия за ползване на запаси.
(4) Проверките се възлагат със заповед
на директора на съответната ТД „ДР“ по
писмено указание от председателя на агенцията след проверката и анализа по ал. 3.
Чл. 32. (1) При подготовката на всяка
проверка по този раздел се използват:
1. Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
2. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол;
3. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г.
за взаимодействие между органите на Мин и с т е р с т в о т о н а в ът р е ш н и т е р а б о т и и
ДА „ДРВВЗ“;
4. Инструкция № 819-1 от 2.05.2012 г. за
взаимодействие между ДА „ДРВВЗ“, Агенция „Митници“ и Националната агенция за
приходите във връзка с контролната дейност
на запасите от нефт и нефтопродукти;
5. извадка от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по Регламент (ЕС)
№ 1006/2011 на Комисията от 27 септември
2011 г. – Глава 27 „Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални
восъци“;
6. разпореж дани ята и/или заповедите,
относими за съответното проверявано лице;
7. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници
на информация относно актуалните идентификационни данни на проверяваното лице;
8. доп ъ л н и т ел но п редос та вена о т Ц У
информация.
(2) При подготовката на проверките на
съхранители допълнително се прави анализ
и се ползват извадки съгласно чл. 4, ал. 4,
включително:
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1. Наредба № 3 от 1999 г. на министъра
на правосъдието и правната евроинтеграция
за складовия регистър при публичен склад;
2. Инструкция № РД-00-4645 от 3.08.2007 г.
за измерване и изчисляване на количествата
нефтопродукти, съхранявани в стационарни
надземни цилиндрични резервоари, и изчисляване на нормативно определените фири от
съхранение и сливоналивни операции освен
в случаите, когато се извършва проверка за
количества запаси от газ пропан-бутан;
3. Приложение Б, Раздел 4.1 към Регламент
(ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно
статистиката на енергийния сектор;
4. К ласификатор на режимите и други
направления и процедури (приложение № 10
към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 от Наредба № Н-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ);
5. извадки от регистрите по чл. 7, ал. 1,
т. 4 ЗЗНН;
6. АPI таблица 53 за преизчисляване на
плътност от плътност, отчетена при температурата на замерване в стандартна (референтна) плътност при температура 15 °С;
7. АPI таблица 54 за преизчисляване на
обем от обем, от четен по ка либровъчна
таблица при температурата на замерване в
обем при стандартна (референтна) температура 15 °С;
8. заверени копия (три екземпляра) на
всички документи, удостоверяващи съответствието на необходимите за проверката
средства за измерване с мет рологичните
изисквания.
Чл. 33. (1) Проверката по чл. 31, ал. 1 се
извършва на място на адреса на управление
на задълженото лице или на друг установен
негов адрес, а при необходимост – на адреса на местоживеене на лицето, което го
представлява.
(2) Комисията проверява:
1. фактурите, удостоверяващи продажбите
на изтеглените количества;
2. оригинали на складови записи и съпътстващите ги документи, удостоверяващи качеството на проверяваните запаси от
нефт и нефтопроду кти за оставащите на
съхраняване количества, в случай че не е
освободено цялото създадено от задълженото
лице количество ЗИС;
3. документи, удостоверяващи употребата
по предназначение на разпоредени за ползване
ЗИС от нефт и/или нефтопродукти;
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4. документи, удостоверяващи въвеждането на територията на страната на разпоредени
за ползване ЗИС, които са били съхранявани
на територията на друга държава – членка
на Европейския съюз;
5. д ру г и док у мен т и , у до с т ов е р я в а щ и
предприети действия за ползване, в случай
че разпореждането не е изпълнено или е
изпълнено частично.
(3) Комисията извършва съпоставка между издаденото разпореждане и проверените
документи и в КП изготвя заключение дали
задълженото лице е предприело необходимите действия за ползване на всички ЗИС,
предмет на разпореждането.
Чл. 34. (1) Проверката по чл. 31, ал. 2
се извършва на адреса на управление на
съхранителя или на друг установен негов
адрес и по местонахождението на складовете, регистрирани по реда на чл. 38 ЗЗНН,
в които се съхраняват запасите, подлежащи
на ползване.
(2) Комисията проверява:
1. воденето и съхранението на азбучния
указател и складовите регистри на проверяваните складове по отношение на направените
вписвания за изтеглените количества, видове запаси и срокове на изтегляне съгласно
разпорежданията или заповедите;
2. информацията, отразена в складовите регистри, като я сравнява с данните от
уведомленията за изтегляне, получени в ЦУ
на агенцията;
3. върнатите от задължените лица складови
записи и издадените им нови складови записи
за оставащите на съхраняване количества;
4. фактурите и други съпътстващи док у менти, удостоверяващи прода жбите на
изтеглените количества, в случаите, когато
ползваните количества са собственост на
съхранителя;
5. документите, удостоверяващи плащането или обезпечаването на акциза, дължим
по ЗАДС;
6. фактическите наличности на запасите.
(3) Комисията извършва съпоставка между издадените разпореждания и заповеди за
ползване и проверените документи, от една
страна, и установените фактически наличности на запасите, от друга страна, като в
КП изготвя заключение дали сборът между
констатираните наличности и количествата
по уведомления за изтегляне съответстват
на първоначално създадените и поддържани
запаси.
Чл. 35. В случай че при проверка по този
раздел комисията установи данни за извършено нарушение от страна на задължено
лице или съхранител, тя го описва в КП и
предлага предприемане на действия за търсене на отговорност от нарушителя по реда
на чл. 52 ЗЗНН.
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Раздел VI
Проверки за изпълнение на разпореждания
за възстановяване на запаси за извънредни
ситуации от нефт и нефтопродукти
Чл. 36. (1) На проверки по този раздел
подлежат задължените лица, на които са
издадени разпореждания на председателя на
агенцията за възстановяване на ЗИС.
(2) На проверки подлежат и съхранителите, в чиито складове, регистрирани по чл. 38
ЗЗНН, в изпълнение на разпореждания за
възстановяване са били вложени ЗИС.
(3) В случай че са били издадени общо и
индивидуални разпореждания по чл. 53, ал. 1
ЗЗНН, в ЦУ на агенцията се обобщават и
анализират получените оригинали и копия
от документи, удостоверяващи възстановяването от задължените лица на ползваните
количества ЗИС.
(4) Проверките се възлагат със заповед на
директора на съответната ТД „ДР“ по писмено указание от председателя на агенцията
след анализа по ал. 3.
Чл. 37. (1) При подготовката на всяка
проверка по този раздел се използват:
1. Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
2. Наредбата за изискванията за качеството
на течните горива, условията, реда и начина
за техния контрол;
3. Инструкция № РД-00-5239 от 20.06.2006 г.
за взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи и ДА
„ДРВВЗ“;
4. Инструкция № 819-1 от 2.05.2012 г. за
взаимодействие между ДА „ДРВВЗ“, Агенция „Митници“ и Националната агенция за
приходите във връзка с контролната дейност
на запасите от нефт и нефтопродукти;
5. извадка от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по Регламент (ЕС)
№ 1006/2011 на Комисията от 27 септември
2011 г. – Глава 27 „Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални
восъци“;
6. разпореж дани ята и/или заповедите,
относими за съответното проверявано лице;
7. извадки от търговския регистър, правноинформационни системи и други източници
на информация относно актуалните идентификационни данни на проверяваното лице;
8. доп ъ л н и т ел но п редос та вена о т Ц У
информация.
(2) При подготовката на проверките на
съхранители допълнително се прави анализ
и се ползват извадки съгласно чл. 4, ал. 3,
включително:
1. Наредба № 3 от 1999 г. на министъра
на правосъдието и правната евроинтеграция
за складовия регистър при публичен склад;
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2. Инструкция № РД-00-4645 от 3.08.2007 г.
за измерване и изчисляване на количествата
нефтопродукти, съхранявани в стационарни
надземни цилиндрични резервоари, и изчисляване на нормативно определените фири от
съхранение и сливоналивни операции освен
в случаите, когато се извършва проверка за
количества запаси от газ пропан-бутан;
3. Приложение Б, Раздел 4.1 към Регламент
(ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно
статистиката на енергийния сектор;
4. К ласификатор на режимите и други
направления и процедури (приложение № 10
към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 от Наредба № Н-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ);
5. извадки от регистрите по чл. 7, ал. 1,
т. 4 ЗЗНН;
6. АPI таблица 53В за преизчисляване на
плътност от плътност, отчетена при температурата на замерване в стандартна (референтна) плътност при температура 15 °С;
7. АPI таблица 54В за преизчисляване
на обем от обем, отчетен по калибровъчна
таблица при температурата на замерване в
обем при стандартна (референтна) температура 15 °С;
8. заверени копия (три екземпляра) на
всички документи, удостоверяващи съответствието на необходимите за проверката
средства за измерване с мет рологичните
изисквания.
Чл. 38. (1) Проверката по чл. 36, ал. 1 се
извършва на място на адреса на управление
на задълженото лице или на друг установен
негов адрес, а при необходимост – на адреса на местоживеене на лицето, което го
представлява. Комисията проверява необходимите документи съобразно действащото
индивидуално разпореждане за определяне
на нива за съответния период, както и за
вложените видове, количества и качество
запаси, в съответствие с разпореждането за
възстановяване, както следва:
1. за задължени лица, които съхраняват
определените им нива на ЗИС в складове,
регистрирани по чл. 38 ЗЗНН:
а) копия от складовите записи за влог на
първоначално определените за създаване
нива на ЗИС;
б) оригинали на складовите записи за количествата запаси, останали за съхранение в
склада, след изпълнение на разпореждането
на ползване;
в) оригинали на ск ладовите записи за
количествата запаси, вложени в складове,
регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, в изпълнение
на разпореждането за възстановяване;
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г) документи, удостоверяващи качеството
на проверяваните запаси от нефт и нефтопродукти;
д) договори за влог, удостоверяващи количествата ЗИС, вложени в складовете по
чл. 38 ЗЗНН;
е) заст ра ховат ел н и пол и ц и и л и д ру г и
писмени актове за имуществено застраховане на вложените количества ЗИС и за
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за имуществени и неимуществени
вреди, причинени на трети лица в резултат
на съхраняване на количествата и видовете
запаси в проверяваните складове;
2. за задължени лица, които до момента на
издаване на разпореждане за възстановяване
съхраняват ЗИС на територията на други
държави – членки на Европейския съюз, или
са получили разрешение за това в срока за
изпълнение на разпореждането:
а) договори или други документи, удостоверяващи съхраняването на запасите извън
територията на страната за периодите, за
които е дадено разрешение от агенцията;
б) документи, удостоверяващи застраховането на запасите в съответствие със законодателството на съответната държава – членка
на Европейския съюз.
(2) Комисията извършва съпоставка на
разпореж дането за възстановяване на запасите с проверените документи и в КП
прави заключение относно изпълнение на
разпореждането и дали към момента на проверката задълженото лице съхранява цялото
количество запаси съгласно първоначално
определените му нива.
Чл. 39. (1) Проверката по чл. 36, ал. 2 се
извършва едновременно със или след проверката по чл. 36, ал. 1 на адреса на управление
на съхранителя или на друг установен негов
адрес и по местонахождението на складовете, регистрирани по реда на чл. 38 ЗЗНН, в
които са вложени запаси в изпълнение на
разпореждания за възстановяване. Комисията
проверява:
1. воденето и съхранението на азбучния
указател и складовите регистри на проверяваните складове по чл. 38 ЗЗНН относно направените вписвания по видове и количества
нефт и нефтопродукти, вложени от задължени лица в изпълнение на разпореждания
за първоначално определяне на нива и на
разпореждания за възстановяване на запаси;
2. документи, удостоверяващи качеството
на проверяваните запаси от нефт и нефтопродукти;
3. фа к т и ческ и т е на л и ч нос т и на ЗИС,
съхранявани за задължени лица, вложили
запаси в изпълнение на разпореждания за
възстановяване.
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(2) Комисията извършва съпоставка на
разпорежданията за възстановяване на запасите с проверените документи и установените фактически наличности и в КП прави
заключение относно:
1. съответствието на видовете, количествата и качеството на запасите, вложени
в изпълнение на разпорежданията за възстановяване, с документите, получени по
чл. 36, ал. 3;
2. съответствието на сумарните количества
ЗИС, съхранявани в проверяваните складове,
с издадените в полза на задължените лица
складови записи;
3. изпълнение от съхранителя на задълженията му по чл. 34 ЗЗНН.
Чл. 40. Председателят на агенцията при
издаване на разпореждания за ползване или
за възстановяване на ЗИС може да възлага
или да указва на директорите на ТД „ДР“
възлагането на проверки на съхранители, в
чиито складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН,
се съхраняват ЗИС, които не са предмет на
разпорежданията.
Раздел VII
Други проверки
Чл. 41. Председателят на агенцията може
да възлага или да указва на директорите на
ТД „ДР“ възлагането на извънпланови, включително внезапни, проверки, които могат да
бъдат с обхват, включващ една или повече от
проверките по предходните раздели, или да
бъдат комплексни – за изпълнение на всички
задължения по ЗЗНН на проверяваното задължено лице или съхранител, свързани със
създаването, съхраняването, обновяването,
ползването и възстановяването на запаси от
нефт и нефтопродукти.
Г л а в а

ш е с т а

М Е РК И З А ОБЕ ЗП ЕЧ А ВА Н Е Н А ДО К АЗАТЕЛСТВА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ Н А
ПРОВЕРКИ
Чл. 42. (1) За всяка от предприетите мерки
по чл. 57, ал. 1 ЗЗНН проверяващите служители съставят протокол, в който се вписват
точните час и минута, в които са започнали
и приключили съответните действия за обезпечаване на доказателства. Протоколът се
подписва от всички проверяващи служители
и от законния представител на проверяваното лице или от официално упълномощен от
него представител. Отказът за подписване на
протокола от представляващ проверяваното
лице се удостоверява чрез подписа на един
свидетел, името и точният адрес, на който
се отбелязват в протокола.
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(2) Протоколът за опис на материалните
активи и ценности съгласно приложение
№ 2 и протоколът за изземване съгласно
приложение № 3 се съставят в два екземпляра – по един за проверяваното лице и за
агенцията. Когато проверката се извършва
от служители от ТД „ДР“, протоколите се
съставят в три екземпляра, от които един
за проверяваното лице, един за ТД „ДР“ и
един за ЦУ. На опис и изземване подлежат
материалните активи и ценности, които са
свързани с предмета на проверката.
(3) До момента на връщането им иззетите
документи и други носители на информация
се съхраняват в ЦУ или в съответната ТД
„ДР“ на агенцията, чиито служители са ги
иззели.
(4) Протоколът за запечатване съгласно
приложение № 4 се съставя съобразно изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗЗНН.
Чл. 43. (1) Запечатването на ск ладове,
регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, се извършва
чрез поставяне на пломби по начин, удостоверяващ тяхната уникалност и гарантиращ
предотвратяването или разкриването на неправомерно разпореждане със запасите в тях.
(2) Запечатването на помещения, в които
се намират документи и други носители на
информация, се извършва чрез залепване на
хартиена лента с подписите на проверяващите служители и законния представител
на проверяваното лице или на официално
упълномощен от него представител. Лентата
се поставя по такъв начин, че да се гарантира ограничаването на достъпа на лица до
помещението.
(3) Отказът за пломбиране или за подписване на хартиената лента от представляващ
проверяваното лице се удостоверява чрез
подписа на един свидетел, името и точният
адрес на който се отбелязват в протокола
за запечатване.
Чл. 44. В случай че представляващ проверявано лице или негов служител не окаже
съдействие при извършване на проверка
и л и въ зп реп я т ст ва ней но т о извърш ва не,
включително за предприемане на мерки за
обезпечаване на доказателства, проверяващите служители изготвят отделен протокол
и съставят акт за установяване на административно нарушение по чл. 69, ал. 1 ЗЗНН.
Г л а в а

с е д м а

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ
Чл. 45. (1) За резултатите от проверките
по документи в ЦУ на агенцията КП се изготвя в един екземпляр. За резултатите от
останалите проверки КП се изготвя в три
екземпляра – един за проверяваното лице,
един за ЦУ на агенцията и един за ТД „ДР“,
в чийто териториален обхват на контрол е
проверяваното лице.
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(2) КП се изготвя съгласно приложение
№ 5, като в него се вписват най-малко следните данни и информация:
1. номер и дата на изготвяне;
2. трите имена и длъжностите на председателя и членовете на проверяващата комисия;
3. идентификационни данни по търговския
регистър за проверяваното лице, включващи
най-малко следното: фирма, правна форма,
ЕИК, седалище, адрес на управление, обявления за откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация, трите имена
и ЕГН на законния представител; в случаите,
когато проверяваното лице има повече от един
законен представител, се вписва и начинът
им на представляване;
4. трите имена и длъжността на представляващия проверяваното лице, присъстващ
при извършване на проверката, а в случай
че п рис ъс т ва офи ц иа л но у п ъ л номощено
от него лице – и данните по документа за
упълномощаване, удостоверяващи правото
му да представлява упълномощителя за предоставяне на документи и информация при
извършване на проверката и за подписване
на КП и АУАН;
5. трите имена и длъжностите на други
представители на проверяваното лице, присъстващи на проверката;
6. номер и дата на заповедта на председателя на агенцията по чл. 55, ал. 4 ЗЗНН за
определяне на служители за осъществяване
на контролни функции;
7. номер и дата на заповедта, с която е
възложена конкретната проверка и от кого
е издадена заповедта;
8. предмет, обхват и място на извършване
на проверката, включително точният адрес/
местонахождение на проверяваното лице или
на склада, регистриран по чл. 38 ЗЗНН;
9. дата и ли период за извършване на
проверката;
10. подробно и точно описание на установените по време на проверката факти и
обстоятелства, включително на тези, довели
до неизпълнение на задълженията на проверяваното лице;
11. видовете и количествата запаси по:
разпорежданията за определяне нивата на
запаси на проверявано задължено лице, заповедите за изменения на разпорежданията
и разрешенията за замяна на запасите;
12. подробно и точно описание на използваните методи за измерване при проверка
на съхранител за съхраняваните количества
запаси;
13. опис на идентификационните (фабричните) номера на средствата, използвани за
измерване при проверка на съхранител за
съхраняваните количества запаси;
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14. при проверка на съхранител за съхран явани те коли чест ва запаси – опис на
документите, удостоверяващи метрологичния контрол на средствата за измерване,
използвани при проверката, копия от които
се прилагат;
15. при проверка на съхранител – пълни
идентификационни данни на лицата, за които се съхраняват запаси, чиито интереси са
били засегнати от установеното нарушение;
16. опис на приложените доказателства;
17. протоколи за опис и изземване на документи и други носители на информация;
18. протоколи за запечатване на помещения и складове;
19. име, фамилия и подписи на членовете
на комисията и на присъстващите представители на проверяваното лице.
(3) Комисията може да изисква писмени
обяснения от проверяваното лице. Обяснения
могат да се изискат в хода на проверката преди
изготвянето на КП или като задължително
предписание и се отразяват, както следва:
1. получените в хода на проверката писмени обяснения от проверяваното лице се
отразяват и коментират от комисията в КП;
2. получените в изпълнение на задължително предписание обяснения от проверяваното лице се анализират от комисията и при
установени данни за извършено нарушение
се отразяват от актосъставителя в АУАН; в
случай че не се установят или не се потвърдят
данните за извършено нарушение, комисията представя на председателя на агенцията
мотивирано становище с предложение за
прекратяване на административнонаказателното производство.
(4) При установяване на нарушения, неточности, пропуски или несъответствия в изпълнението на задълженията на проверяваното
лице се издават задължителни предписания
за отстраняването им, които:
1. са подробно и точно формулирани;
2. съдържат точно определени срокове за
изпълнението им съобразно разпоредбите на
ЗЗНН, а при липсата на приложими разпоредби – съобразно естеството на предписанията;
3. определят отговорници за изпълнението им;
4. съдържат указание към проверяваното
лице за писмено уведомяване за изпълнението
на предписанието.
(5) Всички екземпляри на КП се подписват
от членовете на комисията на всяка страница,
както и от присъствалите при проверката
представители на проверяваното лице. КП
по ал. 1, изречение първо се подписва само
от членовете на комисията и не се връчва
на проверяваното лице. При последващо
искане от проверявано лице комисията му
предоставя извлечение от КП, съдържащо
свързаните с него констатации.
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Чл. 46. Когато при проверка на съхранител
комисията установи наличие на нарушение
по чл. 39, ал. 1, т. 1, 3 и 4 ЗЗНН или на
обстоятелство по чл. 39, ал. 1, т. 2 ЗЗНН,
това се отразява в КП. Комисията прави
мотивирано предложение за заличаване на
регистрацията по чл. 38 ЗЗНН на съответните
складове, а в случай че нарушенията не са
съществени, това се мотивира от комисията,
която издава задължителни предписания за
отстраняването им.
Чл. 47. (1) Акт за установяване на административно нарушение се съставя съгласно приложение № 6 и съдържа най-малко
следното:
1. номер и дата на съставяне на акта;
2. т ри те имена на ак т осъстави тел я и
длъжността му;
3. трите имена, ЕГН и адрес на свидетелите,
присъствали при извършване на проверката и/или съставяне на АУАН от страна на
агенцията и на проверяваното лице;
4. идентификационни данни по търговския
регистър за проверяваното лице, включващи
най-малко следното: фирма, правна форма,
ЕИ К , седа л и ще и а д рес на у п ра влен ие,
обявления за откриване на производство по
несъстоятелност или ликвидация;
5. трите имена и ЕГН по търговския регистър на законния представител на нарушителя,
а в случай че представителите са повече от
един – и начина им на представляване; данните на законния представител се записват
и в текста, указващ съставянето на АУАН в
присъствие или отсъствие на нарушителя; в
случай че присъства изрично упълномощено
от него лице за подписване и връчване на
АУАН, се вписват и данните по документа
за упълномощаване;
6. номер и дата на заповедта на председателя на агенцията по чл. 55, ал. 4 ЗЗНН за
определяне на служители за осъществяване
на контролни функции;
7. номер и дата на заповедта, с която е
възложена конкретната проверка и от кого
е издадена заповедта;
8. фактическите и правните основания за
издаване на акта;
9. дата или период, както и място на извършване на нарушението;
10. място и адрес на извършване на проверката;
11. подробно и точно описание на нарушението и обстоятелствата, при които то е
било извършено, включително тези, довели
до неизпълнение на задълженията на проверяваното лице;
12. видовете и количествата запаси по:
разпорежданията за определяне нивата на
запаси на проверявано задължено лице, заповедите за изменения на разпорежданията
и разрешенията за замяна на запасите;
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13. подробно и точно описание на използваните методи за измерване на количествата
запаси при проверка на съхранител за съхраняваните количества запаси;
14. опис на идентификационните (фабричните) номера на средствата, използвани за
измерване при проверка на съхранител за
съхраняваните количества запаси;
15. при проверка на съхранител за съхран явани те коли чест ва запаси – опис на
документите, удостоверяващи метрологичния контрол на средствата за измерване,
използвани при проверката, копия от които
се прилагат;
16. при проверка на съхранител – пълни
идентификационни данни на лицата, за които се съхраняват запаси, чиито интереси са
били засегнати от установеното нарушение;
17. законовите разпоредби, които са нарушени;
18. обяснени ята и ли възра жени я та на
представляващия нарушителя;
19. информация за претърпени имуществени вреди от нарушението;
20. опис на приложените доказателства;
21. протоколи за опис и изземване на
документи и други носители на информация;
22. протоколи за запечатване на помещения и складове;
23. дата на съставяне на акта и подписи на:
а) служителя, съставил акта;
б) представител на нарушителя, присъствал при съставянето на акта;
в) свидетел, присъствал при съставянето
на акта;
24. дата на връчване на акта и подписи на:
а) служителя, връчил акта;
б) представител на нарушителя, на който
е връчен актът;
в) свидетел, присъствал при връчването
или при отказа за подписване и връчване
на акта;
25. дата на получаване на акта и подпис
на представител на нарушителя, който го е
получил.
(2) При установена липса на запаси при
проверка на съхранител се съставя АУАН
за всеки отделен склад, в който е установена липса.
(3) Ако при проверка на съхранител, който
е и задължено лице, се установят липси на
запаси, се изготвят отделни КП и АУАН – за
неизпълнение на чл. 17, ал. 2 ЗЗНН относно
липсите, засягащи индивидуално определените му нива като задължено лице, и за неизпълнение на чл. 34 ЗЗНН относно липсите,
засягащи съхраняваните от него за други
лица, чиито интереси са били засегнати от
установеното нарушение.
Чл. 48. (1) Акт за установяване на административно нарушение се съставя в 14-дневен срок от приключване на проверката в
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присъствието на законния представител на
нарушителя или на официално и изрично
упълномощено от него лице за подписване и
връчване на АУАН, както и на свидетелите,
които са присъствали при установяване на
нарушението.
(2) Когато нарушителят е известен, но не
може да бъде открит или след покана не се
яви в ЦУ на агенцията или в съответната
ТД „ДР“ за съставяне на АУАН, актът се
съставя в негово отсъствие.
(3) При липса на свидетели, присъствали
при извършването или установяването на
нарушението, или при невъзможност да се
състави акт в тяхно присъствие, той се съставя
в присъствието на двама други свидетели,
като това изрично се отбелязва в АУАН. В
случай че при съставяне на АУАН присъства само един от служителите, участвали в
проверката, се посочва причината, поради
която вторият свидетел е възпрепятстван, и
актът се подписва и от друг свидетел, като
това изрично се отбелязва в АУАН.
(4) Екземпляр от АУАН се връчва на законния представител на нарушителя или на
официално и изрично упълномощено от него
лице за запознаване със съдържанието му
и подписване. В случай че представителят
на нарушителя откаже да подпише акта,
това се удостоверява чрез подписа на един
свидетел, името и точният адрес, на който
се отбелязват в акта.
(5) Когато ак т ът е съставен в Ц У на
агенцията в отсъствие на нарушителя, той
се изпраща незабавно за връчване от служители на съответната териториална дирекция,
в чийто териториален обхват на контрол е
нарушителят. В случай че нейните служители
не успеят да връчат АУАН в едномесечен
срок, той се изпраща за връчване от органите
на съответната община или кметство, които
са длъжни да уведомят надлежно нарушителя срещу разписка за депозирания акт и в
14-дневен срок от датата на получаването му
да го връчат. При неявяване на нарушителя
актът се подписва от оправомощено длъжностно лице от общината или кметството и
се счита за връчен.
(6) Актосъставителят, а при негово отс ъ с т вие – д ру г с л у ж и т е л , у ч ас т в а л п ри
проверката или съставянето на акта, следи
за изпълнение на предприетите действия по
връчване на АУАН и докладва на прекия
си ръководител за хода на издирване на
нарушителя.
Чл. 49. (1) Когато след щателно издирване
не може да бъде намерен законен представител на нарушителя за връчване на АУАН,
това обстоятелство се отбелязва на гърба на
последната страница на АУАН и се вписва
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текст, че производството се спира на основание чл. 43, ал. 6 ЗАНН до откриване на
законен представител на нарушителя.
(2) Актосъставителят, а в негово отсъствие – друг служител, упълномощен по реда
на чл. 55, ал. 4 ЗЗНН, следи за приключване
на процедурата по спиране на производството
преди изтичане на шестмесечния срок по
чл. 34, ал. 3 от Закона за административните
нарушения и наказания.
(3) При откриването на законен представител на нарушителя производството се
възобновява чрез вписване на изричен текст
на гърба на последната страница на АУАН,
като текстът се датира и подписва.
Чл. 50. (1) Служебното събиране на писмени или веществени доказателства, посочени
от нарушителя по реда на чл. 44, ал. 2 от
Закона за административните нарушения и
наказания, се извършва от служители на ЦУ
или на съответната ТД „ДР“ чрез изискване
на справки от други държавни и общински
органи, както и чрез насрещни проверки,
включително на трети лица.
(2) Актосъставителят, а при негово отсъствие – друг служител, участвал в проверката,
изготвя писмено становище по възражението
в срок не по-късно от 7 работни дни от получаването му. В становището се обсъждат
всички аргументи, изложени от нарушителя,
и тяхната основателност.
(3) Когато актосъставителят е служител на
ТД „ДР“, становището по ал. 2 се изпраща в
7-дневен срок до председателя на агенцията
с писмо от съответния директор, в което
се прави коментар на становището, а при
необходимост се представят и допълнителни
доказателства и аргументи. Към писмото се
прилага АУАН заедно с цялата преписка от
извършената проверка. Председателят разпределя преписката на ГД „ДРВВЗЗ“ и/или
инспектората за становище.
(4) Когато актосъставителят е служител
на ЦУ, неговото становище се представя на
председателя на агенцията с докладна записка от главния директор на ГД „ДРВВЗЗ“
и/или ръководителя на инспектората. Към
докладната записка се прилага АУАН заедно
с цялата преписка от извършената проверка.
(5) Главният директор на ГД „ДРВВЗЗ“ и/
или ръководителят на инспектората изготвят
становище до председателя на агенцията по
всяко административнонаказателно производство, образувано в резултат на проверка
по тази наредба. Становището се съгласува с
юрист от ЦУ на агенцията и съдържа анализ
на проверката и резултатите от нея, преценка на тежестта на извършеното нарушение
и наличието на смекчаващи и отегчаващи
отговорността обстоятелства, а в случай че
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се предлага издаване на наказателно постановление – и размер на имуществената
санкция или глобата.
(6) Когато актосъставителят е служител в
ТД „ДР“, становището по ал. 5 се представя
в срок не по-късно от 7 работни дни след
разпределянето на преписката от председателя. Когато актосъставителят е служител
в ЦУ на агенцията, становището по ал. 5 се
представя с докладната записка по ал. 4 в
срок не по-късно от 7 работни дни от изготвянето на становището на актосъставителя.
По мотивирано искане от главния директор
на ГД „ДРВВЗЗ“ и/или ръководителя на
инспектората председателят на агенцията
може да удължи срока за изготвяне на становището, но с не повече от 7 работни дни.
Чл. 51. (1) Председателят на агенцията
проверява АУАН с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост, преценява
възра жени ята и събраните доказателства
в хода на административнонаказателното
производство и при необходимост изисква
допълнителна информация и аргументи.
(2) В случай че председателят на агенцията прецени, че нарушението е безспорно
доказано и няма основание за прилагане на
чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания, той издава наказателно
постановление, с което налага имуществена
санкция или глоба.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Анулиран складов запис“ е бланка на
складов запис, в която при попълването є са
допуснати грешки или неточности, вследствие
на което не може да бъде използвана. Анулирането се отбелязва от влогоприемателя
с изричен надпис върху бланката.
2. „Невалиден складов запис“ е складов
запис, в който след издаването му са установени нередовности върху неговата форма
и съдържание. Невалидността се отбелязва
от влогоприемателя с изричен надпис върху
складовия запис.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 56, ал. 5 ЗЗНН.
§ 3. Проверките по ЗЗНН, които са възложени и не са приключили преди влизане
в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.
§ 4. Председател ят на агенци ята дава
указания по прилагане на наредбата.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Емил Колев
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 6
График за контролната дейност
на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по Закона за запасите от нефт
и нефтопродукти
І. Планови проверки на задължените лица относно създаването на определените им нива на запаси за извънредни ситуации
Май 20... г.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Юни 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Юли 20... г.

Август 20... г.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Септември 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Октомври 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ноември 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Декември 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Януари 20... г.

Февруари 20... г.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Март 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Април 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Забележка. Под конкретните дати в графика се изписват номерата на задължените лица съгласно регистъра на задължените лица по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква „а“ ЗЗНН.
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ІІ. Планови проверки на съхранителите относно количеството и качеството на съхраняваните
от тях запаси в складове, регистрирани по реда на чл. 38 ЗЗНН
Май 20... г.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Юни 20... г.

Юли 20... г.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Август 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Септември 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Октомври 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ноември 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Декември 20... г.

Януари 20... г.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Февруари 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Март 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Април 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Забележки:
1. Под конкретните дати в графика се изписват регистрационните номера на съхранителите (колона 4)
съгласно регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН.
2. При ново вписване в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти
по ЗЗНН този график следва да бъде допълван.
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ІІІ. Планови проверки на съхранителите относно съответствието на складовете, регистрирани по
реда на чл. 38 ЗЗНН, с утвърдените от председателя на агенцията общи изисквания
Май 20... г.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Юни 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Юли 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Август 20... г.

Септември 20... г.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Октомври 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ноември 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Декември 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Януари 20... г.

Февруари 20... г.

Март 20... г.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Април 20... г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Забележки:
1. Под конкретните дати в графика се изписват регистрационните номера на съхранителите (колона 4)
съгласно регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН.
2. При ново вписване в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти
по ЗЗНН този график следва да бъде допълван.
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Приложение № 2
към чл. 42, ал. 2
ПРОТОКОЛ-ОПИС НА МАТЕРИАЛНИТЕ
АКТИВИ И ЦЕННОСТИ
№ ……/………… 20.... г.
Днес, ..................... 20... г., комисия в състав:
Председател: ......................................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .............. в .........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА „ДРВВЗ“),
и членове:
1. ..........................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .............. в .........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА „ДРВВЗ“;
2. .........................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .............. в .........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА „ДРВВЗ“,
в присъствието на ..................................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
управител, изпълнителен директор и/или упълномощен представител на ....................................
.................................................................................. ,
(фирма, правна форма на проверявания субект)
ЕИК .........................., със седалище и адрес на
управление: ............................................................ ,
(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)
на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) и Заповед № ...../..... г. на председателя на ДА „ДРВВЗ“/
директора на териториална дирекция „Държавен
резерв“ (ТД „ДР“), гр. .............................., извърши
изземване на следните документи и други носители на информация, собственост на посоченото
по-горе дружество:
1. Запаси за извънредни ситуации и/или целеви запаси, собственост на ................................
...................................................................................
(фирма, правна форма на собственика на запасите)
от ............................................................. в размер
(нефт и/или вид нефтопродукт)
на ....................................... тона, установени при
(цифром и словом)
и зв ършено фа к т и че ско з а мерва не в ск л а д
рег. № .........., регистриран по реда на чл. 38 ЗЗНН,
от ..............................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
2. Запаси за извънредни ситуации и/или целеви запаси, собственост на ................................
...................................................................................
(фирма, правна форма на собственика на запасите)
от ............................................................. в размер
(нефт и/или вид нефтопродукт)
на ....................................... тона, установени при
(цифром и словом)
и зв ършено фа к т и че ско з а мерва не в ск л а д
рег. № .........., регистриран по реда на чл. 38 ЗЗНН,
от ................................................................... и т.н.
(фирма, правна форма на проверявания субект)
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Протоколите от фактическо замерване са
неразделна част от този протокол.
3. Документи и други носители на информация,
собственост на посоченото по-горе дружество:
3.1. .......................................... (брой страници)
3.2. ............................................................ и т.н.
Описът на материалните активи и ценности
започна в ............. на .............................................
(час)
(дата и място)
и завърши в ............ на .............................................
(час)
(дата и място)
и бе извършено в присъствие на свидетеля:
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес ......................................................., ЕГН ........
(град/село, ж.к. ул., №, бл., вх., ап.)
По изготвени я протокол за описване на
материалните активи и ценности управителят,
изпълнителният директор и/или упълномощеният представител .................................................
...................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на ..............................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
направи следните искания, бележки и възражения:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
На основание чл. 57, ал. 3 ЗЗНН мярката
за обезпечаване на доказателства може да се
обжалва в 3-дневен срок пред председателя на
агенцията.
Този протокол се изготви в три (два) еднообразни екземпляра, по един за:
– ДА „ДРВВЗ“ – София;
– ТД „ДР“ – гр. .................................................
.................................................................................. ;
(не се попълва, ако проверката се извършва от служители на ЦУ на ДА „ДРВВЗ“)
– ...........................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
ИЗГОТВИЛИ ОПИСА:
1. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
2. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
ПРИСЪСТВАЛИ:
1. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
2. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
Получих екземпляр от този протокол: .........
...................................................................................
(саморъчно изписани собствено, бащино и фамилно име)
Свидетел при отказ или невъзможност на
управителя, изпълнителния директор и/или упълномощения представител да подпише протокола:
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес: ....................................................., ЕГН: ........
(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)
Дата: ......................

Подпис: ................
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Приложение № 3
към чл. 42, ал. 2
ПРОТОКОЛ ЗА ИЗЗЕМВАНЕ С ОПИС НА
ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ НА
ИНФОРМАЦИЯ
№ ……/…………20.... г.
Днес, ..................... 20... г., комисия в състав:
Председател: ......................................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .............. в .........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА „ДРВВЗ“),
и членове:
1. ..........................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .............. в .........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА „ДРВВЗ“;
2. .........................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .............. в .........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА „ДРВВЗ“,
в присъствието на ..................................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
управител, изпълнителен директор и/или упълномощен представител на ....................................
.................................................................................. ,
(фирма, правна форма на проверявания субект)
ЕИК .........................., със седалище и адрес на
управление: ............................................................ ,
(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)
на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) и Заповед № ...../..... г. на председателя на ДА „ДРВВЗ“/
директора на териториална дирекция „Държавен
резерв“ (ТД „ДР“), гр. .............................., извърши
изземване на следните документи и други носители на информация, собственост на посоченото
по-горе дружество:
1. ............................................. (брой страници)
2. .............................................................. и т.н.
Изземването започна в ....................................
(час)
на ..............................................................................
(дата и място)
и завърши в ............ на .............................................
(час)
(дата и място)
и бе извършено в присъствие на свидетеля:
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес ......................................................, ЕГН .........
(град/село, ж.к. ул., №, бл., вх., ап.)
До прик лючване на а дминист ративнонаказателната преписка документите и другите
носители на информация се съхраняват в .........
...................................................................................
(структурата на ДА „ДРВВЗ“, чиито служители
са ги иззели)
По изготвения протокол за изземване управителят, изпълнителният директор/упълномощеният представител ............................................
...................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
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на ..............................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
направи следните искания, бележки и възражения:
...................................................................................
...................................................................................
На основание чл. 57, ал. 3 ЗЗНН мярката
за обезпечаване на доказателства може да се
обжалва в 3-дневен срок пред председателя на
агенцията.
Този протокол се изготви в три (два) еднообразни екземпляра, по един за:
– ДА „ДРВВЗ“ – София;
– ТД „ДР“ – гр. .................................................
...................................................................................
(не се попълва, ако проверката се извършва от
служители на ЦУ на ДА „ДРВВЗ“)
– ...........................................................................
(наименование, правна форма на проверявания субект)
ИЗВЪРШИЛИ ИЗЗЕМВАНЕТО:
1. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
2. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
ПРИСЪСТВАЛИ:
1. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
2. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
3. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
Получих екземпляр от този протокол: .........
...................................................................................
(саморъчно изписани собствено, бащино и
фамилно име)
Свидетел при отказ или невъзможност на
управителя, изпълнителния директор и/или упълномощения представител да подпише протокола:
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес: ....................................................., ЕГН: ........
(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)
Дата: ......................
Подпис: ................

Приложение № 4
към чл. 42, ал. 4
ПРОТОКОЛ ЗА ЗАПЕЧАТВАНЕ
№ ……/…………20.... г.
Днес, ..................... 20... г., комисия в състав:
Председател: ......................................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност ................. в .......................................
(сектор, отдел, дирекция)
при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА „ДРВВЗ“),
и членове:
1. ..........................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .............. в .........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА „ДРВВЗ“;
2. .........................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
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на длъжност .............. в .........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА „ДРВВЗ“, в присъствието на .................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
управител, изпълнителен директор и/или упълномощен представител на ....................................
.................................................................................. ,
(фирма, правна форма на проверявания субект)
ЕИК .........................., със седалище и адрес на
управление: ............................................................ ,
(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)
на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с ал. 2 от
Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
(ЗЗНН) и Заповед № ........./................ г. на председателя на ДА „ДРВВЗ“/директора на териториална дирекция „Държавен резерв“ (ТД „ДР“),
гр. .............................., поради липсата на друга
възможност за обезпечаване на доказателства,
извърши запечатване на: склад с рег. № .....,
регистриран по реда на чл. 38 ЗЗНН на съхранителя .................................................................... /
(фирма, правна форма на проверявания субект)
или ........................................................................... ,
(описва се наименованието и местонахождението
на обекта, подлежащ на запечатване)
в следния ред: ........................................................
...................................................................................
(подробно се описват действията по запечатването)
Запечатването започна в .................................
(час)
на ..............................................................................
(дата и място)
и завърши в ............ на .............................................
(час)
(дата и място)
и бе извършено в присъствие на свидетеля:
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес ......................................................, ЕГН .........
(град/село, ж.к. ул., №, бл., вх., ап.)
Запечатването на склад с рег. № ....... се извърши за срок до 24 часа (или до 72 часа с писмено
разрешение на председателя на агенцията) и бе
извършено в присъствие на свидетеля: ..............
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес ....................................................., ЕГН ......... ,
(град/село, ж.к. ул., №, бл., вх., ап.)
с пломба № .......... (при запечатване на склад)/
или лепенка с подписите на всички членове на
комисията и печат на ДА „ДРВВЗ“/ТД „ДР“ –
гр. .................... (при запечатване на друг обект,
когато е приложимо)
По изг о т вен и я п ро т окол за за печат ва не
управителят, изпълнителният директор и/или
упълномощеният представител ............................
...................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на ..............................................................................
(наименование, правна форма на проверявания
субект)
направи следните искания, бележки и възражения:
...................................................................................
...................................................................................
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На основание чл. 57, ал. 3 ЗЗНН мярката
за обезпечаване на доказателства може да се
обжалва в 3-дневен срок пред председателя на
агенцията.
Този протокол се изготви в три (два) еднообразни екземпляра, по един за:
– ДА „ДРВВЗ“ – София;
– ТД „ДР“ – гр. .................................................
.................................................................................. ;
(не се попълва, ако проверката се извършва от
служители на ЦУ на ДА „ДРВВЗ“)
– ...........................................................................
(фирма, правна форма на проверявания субект)
ИЗВЪРШИЛИ ЗАПЕЧАТВАНЕТО:
1. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
2. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
ПРИСЪСТВАЛИ:
1. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
2. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
3. ...............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име) (дата и подпис)
Получих екземпляр от този протокол: .........
...................................................................................
(саморъчно изписани собствено, бащино и
фамилно име)
Свидетел при отказ или невъзможност на
управителя, изпълнителния директор и/или упълномощения представител да подпише протокола:
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес: ......................................................, ЕГН ........
(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)
Дата: ......................
Подпис: ................

Приложение № 5
към чл. 45, ал. 2
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№ .............../................ г.
Днес, ................... 20... г. (в периода ..............),
(вписва се вярното)
на основание Заповед № ................/.................. г.
(дата)
на ..............................................................................
(длъжностно лице, издало заповедта)
комисия в състав:
Председател: ......................................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .............. в .........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА „ДРВВЗ“)
и членове:
1. ......................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност ............... в ........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА „ДРВВЗ“;
2. ........................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
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на длъжност ............... в ........................................ ,
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА „ДРВВЗ“, определени за осъществяване
на контролни функции по ЗЗНН със Заповед
№ ........./........... г. на председателя на ДА „ДРВВЗ“,
извърши проверка (по документи и/или на място)
(вписва се вярното)
в ................................................................................
(място на извършване на проверката, вкл. точен
адрес/местонахождение на проверяваното лице или
на склада)
в присъствието на ..................................................
(собствено, бащино, фамилно име и длъжност)
Предмет на проверката е изпълнение на
задълженията по чл. ........, ал. ...... от Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) от
страна на
.................................................................................. ,
(фирма, правна форма на проверявания субект)
...................................................................................
.................................................................................. ,
(идентификационни данни по Търговски регистър
на проверяваното лице:
 в случай че същият е физическо лице – трите
имена , ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес;
 в случай че същият е юридическо лице – фирма,
правна форма, единен идентификационен код, седалище и адрес на управление, обявление за откриване на
производство по несъстоятелност или ликвидация;
 в случай че същият е едноличен търговец – фирма,
единен идентификационен код, седалище и адрес на
управление, обявление за откриване на производство
по несъстоятелност или ликвидация;
 в случай, когато проверяваното лице има повече
от един законен представител, се вписва и начинът
им на представляване;
 в случай че същият е служител или вещо лице – постоянен и настоящ адрес , месторабота и длъжност)
представлявано от ..................................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и длъжност
на представляващия проверявания субект)
в присъствието на ..................................................
...................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН/ЛНЧ,
№ на пълномощно)
Проверката се извърши ........................................
...................................................................................
(място и обхват на извършване на проверката)
Проверката установи следното: ...........................
...................................................................................
...................................................................................
 при проверка на задължено лице се описват – осъществени дейности през предходната календарна
година (информация от АМ и/или НСИ и/или задълженото лице); констативен протокол от проверка за
точността на информацията, предоставена по реда
на чл. 4, ал. 2 ЗЗНН; заповедта на председателя за
вписване на задълженото лице под № .... в регистъра
на задължените лица; породено задължение (№ .../...... на
разпореждане, №..../... г. на заповедта за изменение на
разпореждането, №..../... г. на разрешението за замяна);
дата на получаване на разпореждането и/или заповедта; определени нива на запаси за извънредни ситуации
по вид и количество и под каква форма са създадени;
описание на задълженията на дружеството, произти-
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чащи от разпореждането и/или заповедта; описание на
задълженията, възникнали в изпълнение на законовите
разпоредби, предмет на проверката; подробно и точно
описание на установеното при проверката;
 при проверка на съхранител по отношение на
съхраняваните запаси се посочват – заповедта на
председателя/зам. председателя за вписване на съхранителя под № .... в регистъра на регистрираните по
чл. 38 складове за съхраняване на запасите от нефт и
нефтопродукти; описание на задълженията, породени
от изпълнение на проверяваната законова разпоредба; подробно и точно описание на установеното при
проверката; в случай на установяване на нарушение и/
или нерегламентирано разпореждане със запасите се
описват предприетите действия по запечатване на
склада с цел обезпечаване на доказателства и точното
определяне на фактическите наличности, извършено от
независима организация, акредитирана за извършване
на количествен и качествен стоков контрол; подробно и
точно описание на използваните методи за измерване;
опис на идентификационните (фабричните) номера на
уредите, използвани за измерване; опис на документите,
удостоверяващи метрологичния контрол на средствата
за измерване, използвани при проверката, копия от
които се прилагат; пълни идентификационни данни на
лицата, съхраняващи запаси, чиито интереси са били
засегнати от установеното нарушение;
 независимо от вида на проверката се описват всички
установени обстоятелства във връзка с предмета на
проверката, включително и тези, свързани с други
нарушения на ЗЗНН, като при необходимост горепосочените се допълват;
 отразяване на информация за изискани обяснения
в хода на проверката и коментар по тях.

При съставянето на този констативен протокол иззех следните документи и вещи, описани
в протокол № ................./...................г.:
...................................................................................
(опис на иззетите документи и вещи и на кого са
поверени за пазене, вписва се и точният адрес на
структурата на ДА „ДРВВЗ“, чиито служители са
ги иззели, ако няма иззети документи и вещи, се
изписва „няма“)
При настоящата проверка бяха предприети
действия по запечатване на ..................................
.................................................................................. ,
обективирани в протокол № .................../.............. г.
(ако не са предприети действия по запечатване, се
изписва „няма“)
Прилагам следните доказателства: ...............
...................................................................................
...................................................................................
(опис на приложените писмени доказателства, ако
не се прилагат доказателства, се изписва „няма“)
Предписания:
1. ..........................................................................
...................................................................................
(предписанията следва да са ясни, конкретни и изпълними, като се определя разумен срок и отговорник
за изпълнението им)
Срок: .............................................. г.
Отговорник: ......................................
(име, фамилия и длъжност)
(ако не се дават предписания, вместо т. 1 се записва:
„Не се издават задължителни предписания по чл. 56,
ал. 1, т. 9 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти“; ако се дават предписания, като последно
предписание се записва: „За удостоверяване изпълнение-
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то на дадените предписания отговорните длъжностни
лица следва писмено да уведомят председателя на
ДА „ДРВВЗ“/директора на ТД „ДР“ – гр. …........…“)
1. ..................................................
...................
(собствено и фамилно име на
(подпис)
председателя на комисията)
2. .................................................
...................
(собствено и фамилно име на
(подпис)
член на комисията)
3. ..................................................
...................
(собствено и фамилно име на
(подпис)
член на комисията)
4. ..................................................
...................
(собствено и фамилно име на
(подпис)
лицето, присъствало на проверката от страна на проверяваното лице)
5....................................................
...................
(собствено и фамилно име на
(подпис)
лицето, присъствало на проверката от страна на проверяваното лице)

Приложение № 6
към чл. 47, ал. 1
АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ
№ ………/………….. г.
Днес, ........................ г., подписаният ..............
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност ............... в .........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА „ДРВВЗ“ в присъствие на свидетелите:
1. .................................................., ЕГН: ............ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .............. в .........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА „ДРВВЗ“ на адрес ...................................
(по месторабота)
2. .................................................., ЕГН: ............ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
на длъжност .............. в .........................................
(сектор, отдел, дирекция)
при ДА „ДРВВЗ“ на адрес ...................................
(по месторабота)
определени за осъществяване на контролни
функции по ЗЗНН със Заповед №......./..........г.
на председателя на ДА „ДРВВЗ“, присъствали
при .......................................................................... ,
(посочва се дали свидетелите са присъствали при
установяване на нарушението, т.е. при съставянето
на акта)
на основание чл. 58 от Закона за запасите от
нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) във връзка с
констативен протокол № ...................../............. г.
съставих настоящия акт срещу
.................................................................................. ,
(наименование на нарушителя)
...................................................................................
.................................................................................. ,
(идентификационни данни по търговски регистър на
проверяваното лице:
 в случай че същият е физическо лице – трите имена,
ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес;
 в случай че същият е юридическо лице – фирма,
правна форма, единен идентификационен код, седали-
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ще и адрес на управление, обявление за откриване на
производство по несъстоятелност или ликвидация;
 в случай че същият е едноличен търговец – фирма,
единен идентификационен код, седалище и адрес на
управление, обявление за откриване на производство
по несъстоятелност или ликвидация;
 в случай, когато проверяваното лице има повече
от един законен представител, се вписва и начинът
им на представляване;
 в случай че същият е служител или вещо лице – постоянен и настоящ адрес, месторабота и длъжност)

представлявано от ..................................................
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и длъжност
на представляващия проверявания субект)
в присъствието на ..................................................
...................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН/ЛНЧ, № на
пълномощно)
за това, че .............................................................. ,
(наименование на нарушителя)
в качеството си на .................................................
не е .......................................................................... ,
(кратко описание на неизпълнените задължения по ЗЗНН)
с което е нарушил .................................................
...................................................................................
(посочва се законовата разпоредба, която е нарушена)
Нарушението е извършено в срок до/на/през
периода ....................................................................
...................................................................................
(посочват се дата/период и място на извършване
на нарушението)
В изпълнение на Заповед № .............../.......... г.
на ..............................................................................
(длъжност на служителя, издал заповедта)
на ..............................................................................
(наименование на нарушителя)
е извършена проверка по документи и/или на
място в .....................................................................
(място на извършване на проверката)
Предметът на проверката е изпълнение на задълженията по чл. ........, ал. ...... от Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти.
За резултатите от проверката е изготвен
констативен протокол № ............/........... г. .........
.................................................................................. ,
 при проверка на задължено лице се описват – осъществени дейности през предходната календарна
година (информация от АМ и/или НСИ и/или задълженото лице); констативен протокол от проверка за
точността на информацията, предоставена по реда
на чл. 4, ал. 2 ЗЗНН; заповедта на председателя за
вписване на задълженото лице под № .... в регистъра
на задължените лица; породено задължение (№ .../...... на
разпореждане, №..../... г. на заповедта за изменение на
разпореждането, №..../... г. на разрешението за замяна);
дата на получаване на разпореждането и/или заповедта; определени нива на запаси за извънредни ситуации
по вид и количество и под каква форма са създадени;
описание на задълженията на дружеството, произтичащи от разпореждането и/или заповедта; описание на
задълженията, възникнали в изпълнение на законовите
разпоредби, предмет на проверката; подробно и точно
описание на установеното при проверката;
 при проверка на съхранител по отношение на
съхраняваните запаси се посочват – заповедта на
председателя/зам.-председателя за вписване на съхра-
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нителя под № .... в регистъра на регистрираните по
чл. 38 складове за съхраняване на запасите от нефт и
нефтопродукти; описание на задълженията, породени
от изпълнение на проверяваната законова разпоредба; подробно и точно описание на установеното при
проверката; в случай на установяване на нарушение и/
или нерегламентирано разпореждане със запасите се
описват предприетите действия по запечатване на
склада с цел обезпечаване на доказателства и точното
определяне на фактическите наличности, извършено от
независима организация, акредитирана за извършване
на количествен и качествен стоков контрол; подробно и
точно описание на използваните методи за измерване;
опис на идентификационните (фабричните) номера на
уредите, използвани за измерване; опис на документите,
удостоверяващи метрологичния контрол на средствата
за измерване, използвани при проверката, копия от
които се прилагат; пълни идентификационни данни на
лицата, съхраняващи запаси, чиито интереси са били
засегнати от установеното нарушение;
 независимо от вида на проверката се описват всички
установени обстоятелства във връзка с предмета на
проверката, включително и тези, свързани с други
нарушения на ЗЗНН, като при необходимост горепосочените се допълват;
 отразяване на информация за изискани обяснения
в хода на проверката и коментар по тях.
с което е нарушил следните законови разпоредби:
...................................................................................
(посочва се законовата разпоредба, която е нарушена)
 чл. 4, ал. 1 ЗЗНН; чл. 4, ал. 2 ЗЗНН; чл. 9, ал. 4
ЗЗНН; чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1 ЗЗНН;
чл. 17, ал. 1 и 2 ЗЗНН; чл. 18, ал. 1 и 5 ЗЗНН; чл. 21,
ал. 9 ЗЗНН; чл. 24, ал. 2, т. 3 и ал. 3 ЗЗНН; чл. 24,
ал. 4 и 6 ЗЗНН; чл. 30, ал. 1 и 2 ЗЗНН; чл. 33, ал. 1
и 2 ЗЗНН; чл. 34 ЗЗНН; чл. 35, ал. 1 ЗЗНН; чл. 35,
ал. 7 и 11 ЗЗНН; чл. 35, ал. 9 ЗЗНН; чл. 35, ал. 12
ЗЗНН; чл. 36, ал. 1 – 4 ЗЗНН; чл. 36, ал. 5 ЗЗНН;
чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗНН; чл. 37, ал. 3 ЗЗНН; чл. 38, ал. 7
ЗЗНН; чл. 39, ал. 3 ЗЗНН; чл. 43, т. 1 ЗЗНН; чл. 51,
ал. 2, т. 1 ЗЗНН.

От нарушението са претърпени имуществени
вреди ........................................................................
(имената и точните адреси на лицата, които са
претърпели имуществени вреди от нарушението,
единен граждански номер/личен номер на чужденец,
ако няма имуществени вреди, се изписва: „няма“)
При изг о т вя нет о на конс тат и вен п ро т о кол № .........../...... г. иззех следните документи
и вещи, описани в протокол № .............../....... г.
за изземване с опис на документи и други носители на информация:
...................................................................................
(опис на иззетите документи и вещи и на кого са
поверени за пазене, вписва се и точният адрес на
структурата на ДА „ДРВВЗ“, чиито служители са
ги иззели, ако няма иззети документи и вещи, се
изписва „няма“)
При настоящата проверка бяха предприети
действия по запечатване на .... , обективирани в
протокол № .............../.................. г. за запечатване.
(ако не са предприети действия по запечатване, се
изписва „няма“)
Прилагам следните доказателства: ...............
...................................................................................
(опис на приложените писмени доказателства, ако
не се прилагат доказателства, се изписва „няма“)
Този акт се състави в два еднообразни екземпляра в присъствието/отсъствието (остава
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вярното) на представителя ...................................
...................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и длъжност
на представляващия нарушителя)
на нарушителя ........................................................
...................................................................................
(фирма, правна форма, ЕИК на нарушителя)
на основание чл. 40, ал. 1/2 от Закона за адми(остава вярното)
нистративните нарушения и наказания. Нарушителят е уведомен за правото си да направи
писмени възражения по акта в тридневен срок
от подписването му и се задължава при промяна на седалището и адреса си на управление да
уведоми незабавно председателя на ДА „ДРВВЗ“.
Запознах се със съдържанието на акта и
правя следните обяснения и възражения: .........
...................................................................................
Дата на подписване на акта от нарушителя:
............................. г.
АКТОСЪСТАВИТЕЛ:
НАРУШИТЕЛ:
........................................
............................
СВИДЕТЕЛИ:
1. .............................................................
(име, фамилия и подпис)
2. .............................................................
(име, фамилия и подпис)
СЛУЖИТЕЛ, ВРЪЧИЛ АКТА:
...................................................................................
(име, фамилия, дата и подпис)
Свидетел при отказ на нарушителя да подпише акта:
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес: ......................................................, ЕГН: .......
(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)
Дата: ..............
Подпис: ..............
А ктът е връчен при условията на чл. 59,
ал. 5, изречение второ от ЗЗНН поради неявяване на нарушителя ..............................................
.................................................................................. ,
(три имена и длъжност на лицето от общинската
администрация)
адрес: ........................................................., ЕГН: ....
(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)
Дата: ..............
Подпис: ..............
РАЗПИСК А
Днес, ..................... г., подписаният .................
..........................................................., ЕГН: ............. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
в качеството си на .................................................
(длъжност)
на ............................................................................. ,
(фирма)
удостоверявам, че се запознах със съдържанието
на този акт и получих екземпляр от него. Уведомен
съм за правото да направя писмени възражения
по акта в тридневен срок от подписването му
и се задължавам при промяна на седалището
и адреса на нарушителя да уведомя незабавно
председателя на ДА „ДРВВЗ“.
Дата: ..............
Подпис: ..............
Свидетел при отказ на нарушителя да получи
акта, чрез попълване на разписка:
.................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
адрес: ......................................................, ЕГН: .......
(град/село, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)
Дата: ..............
Подпис: ..............
5470
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 391
от 11 юли 2014 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Друмче“, разположена на територията на общини Момчилград и Кирково, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и
протоколно решение по т. 26 от протокол № 27
от заседанието на Министерския съвет на 2 юли
2014 г. разрешавам на „Зеленрок“ – ЕООД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202531553, със седалище и адрес на
управление София 1504, община Столична, район
„Оборище“, ул. Сан Стефано 17, ет. 3, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Друмче“, разположена на
територията на общини Момчилград и Кирково,
област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 107 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
За министър:
А. Янева
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Друмче“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.

X (m)
4528017
4530990

Y (m)
9412466
9415865

№
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
5398

X (m)
4530980
4531110
4535211
4537877
4534456
4531310
4531300
4531800
4531800
4528700
4528700
4526740
4526701
4522002
4522020

Y (m)
9415935
9416000
9420675
9427160
9428380
9426938
9422800
9422800
9419850
9419850
9424200
9424190
9417996
9417995
9412520

РАЗРЕШЕНИЕ № 392
от 11 юли 2014 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Дайкири“,
разположена в землището на с. Дичин, община
Велико Търново, област Велико Търново
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и
протоколно решение по т. 23 от протокол № 25
от заседанието на Министерския съвет на 25 юни
2014 г., разрешавам на „Лесма“ – ООД, Велико
Търново – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 201802966, със седалище
и адрес на управление Велико Търново 5000,
ул. Сан Стефано 28, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Дайкири“, разположена в
землището на с. Дичин, община Велико Търново,
област Велико Търново, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,950 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
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8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
За министър:
А. Янева
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Дайкири“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4684745

9440570

2.

4684745

9440960

3.

4684530

9440960

4.

4684530

9441250

5.

4684745

9441250

6.

4684745

9441870

7.

4685100

9442200

8.

4685030

9442380

9.

4684770

9442650

10.

4684675

9442650

11.

4684370

9442220

12.

4683980

13.
14.
15.
5399
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4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
За министър:
А. Янева
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Барото“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4508895

9413375

9441780

2.

4508850

9413653

4684190

9441350

3.

4508650

9413805

4684470

9441250

4.

4508546

9413871

9440570

5.

4508450

9413770

4684470

РАЗРЕШЕНИЕ № 393
от 17 юли 2014 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Барото“,
разположена в землището на с. Лозенградци,
община Кирково, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по точка № 25 от протокол № 27 от 2.07.2014 г.
на Министерския съвет разрешавам на „Марин
Батуров“ – ЕООД, София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 121106354,
със седалище и адрес на управление София, п.
код 1000, ул. Г. С. Раковски 111, ет. 3, ап. 15, да
извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площ „Барото“, разположена в землището на с.
Лозенградци, община Кирково, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,087 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.

6.

4508516

9413646

7.

4508565

9413640

8.

4508700

9413545

5537

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-11-1244
от 29 юли 2014 г.
На основание чл. 47, ал. 1, 2 и 6 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Регламент
1266/2007/ЕС и раздел ІV от Наредба № 19 от
2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните
животни във връзка с констатирани огнища на
болестта син език нареждам:
І. Определям предпазна зона около констатираните огнища на болестта син език с радиус
100 км, която включва следните населени места,
общини и области:
Област

Община

Кърджали

Всички
общини

Хасково

Всички
общини

Стара Загора

Всички
общини

Населено място
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Населено място
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Община

Населено място

Ямбол

Всички
общини

Белица

всички

Смолян

Всички
общини

Разлог

всички

Банско

всички

Пловдив

Всички
общини

Варна

Всички
общини

Бургас

Всички
общини

Шумен

Всички
общини

Търговище

Всички
общини

Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни

Велико Търново Всички
общини

Хаджидимово

Габрово

Всички
общини

Сливен

Пазарджик

Всички
общини

Всички
общини

Добрич

Добрич

Разград

Всички
общини

Ловеч

Априлци

всички

Летница

всички

без с. Минково, с.
Методиево, с. Генерал Колево, с. Овчарово, с. Добрево,
с. Сливенци и с.
Свобода

Ловеч

всички

Балчик

Луковит

всички

Тетевен

всички

Троян

всички

с. Кранево, с. Църква, с. Оборище, с.
Ляхово, с. Бобовец,
с. Храброво и с.
Безводица

Угърчин

всички

Тервел

б е з с. К о л а р ц и ,
с. Брестница и с.
Оногур

Дулово

всички

Алфатар

с. Цар Асен, с. Чуковец, с. Алеково,
с. Бистра, с. Кутловица

Ситово

с. Ирник, с. Любен,
с. Падина, с. Босна

Тутракан

с. Царев дол, с. Преславци, с. Белица,
с. Бреница и с. Варненци

Главиница

без с. Долно Ряхово,
с. Малък Преславец, с. Коларово,
с. Дичево, с. Зафирово и с. Богданци

Русе

без с. Николово, с.
Мартен и с. Сандрово

Ябланица без с. Батулци и с.
Дъбравата
Плевен

Плевен

Всички

Пордим

Всички

Белене

Всички

Силистра

Долна
с. Долна МитропоМитропо- лия, с. Горна Митлия
рополия, с. Победа,
с. Подем, с. Рибен, с.
Комарево, с. Тръстеник, с. Биволаре
и с. Божурище
Д о л н и всички
Дъбник

Благоевград

Искър

с. Писарево

Левски

всички

Никопол

всички

Червен
бряг

с. Радомирци, с. Ракита, с. Телиш, с.
Девенци и с. Рупци

Якоруда

всички

Сливо
поле

Благоевград

без с. Клисура, с.
Дренково, с. Лисия
и с. Логодаж

с. Кошарна,
с. Юделник и
с. Стамболово

Вълчедръм

с. Бъзовец и с. Септемврийци

Русе
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Община

Населено място

Антон

всички

Долна
баня

всички

Етрополе

с. Р ибари ца, с.
Ямна, с. Лопян, с.
Брусен, с. Малки
Искър и с. Оселна

Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Пирдоп

Кюстендил

Правец

с. Джурово и с. Равнище

Самоков

без с. Ковачевци,
с. Ярлово и с. Поповяне

Челопеч

всички

Чавдар

всички

Бобошево с. Слатино, с. Усойка и с. Бадино
Рила

всички

Сапарева
баня

всички

Дупница

с. Самораново, с.
Бистрица, с. Крайни дол и с. Джерман

ІІ. Определям наблюдавана зона с радиус 50
км считано от външната граница на предпазната
зона по т. І, която включва:
Област

Община

Враца

всички общини с изкл. на Криводол и Козлодуй

София област

Ботевград, Правец, Етрополе,
Мирково, Горна Малина, Елин
Пелин, Костинброд, Божурище,
Своге

София-град

всички

Перник

всички с изкл. на Трън и Брезник

Кюстендил

всички

Добрич

Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Крушаре

Силистра

Силистра, Кайнарджа

Русе

Русе, Сливо поле

ІІІ. Налагам следните мерки в населените места с констатирани огнища на болестта син език:
1. Принудително убиване по хуманен начин
само на овцете, показали клиника на заболяването син език, силно влошено общо състояние
и неблагоприятна прогноза.
2. Обезвреждане труповете на убитите животни
по т. ІІІ.1 в екарисаж.
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3. Собствениците на убитите животни по т. ІІІ.1
и умрелите в резултат на заболяване от син език
да бъдат обезщетени съгласно чл. 141 – 148 ЗВД
и Наредбата за условията и реда за разходване на
средствата за покриване на разходите, свързани
с епизоотичните рискове (ДВ, бр. 62 от 2006 г.).
4. Извършване епизоотично проучване съгласно изискванията, посочени в чл. 7 на Наредба
№ 19 от 2005 г., и образец, посочен в т. ХІІІ на
Практическото ръководство за борба с болестта
син език по преживните животни.
5. Извършване на дезинсекция в заразените
животновъдни обекти, торища и места за водопой.
6. Свикване на регионални кризисни щабове
съгласно Оперативен план за ликвидиране на
особено актуални заразни болести по животните
в Република България, одобрен като приложение
към Заповед № РД-11-754 от 20.07.2009 г. на НВМС.
ІV. Директорите на ОДБХ да организират
прилагането на следните мерки в предпазната и
надзорната зона по т. І и ІІ:
1. Извършване на преброяване и регистрация
на едрите и дребните преживни животни, отглеждани в селищата, разположени в зоните по
т. І и ІІ.
2. Извършване на клинични прегледи през
две седмици на овцете, отглеждани в селищата,
разположени в зоните по т. І и ІІ, резултатите
от които да се документират.
3. Вземане и изпращане на кръвни проби
за серологично изследване от едри и дребни
преживни животни, отглеждани в селищата,
разположени в зоните по т. І и ІІ и определени
на случаен принцип от ЦУ на БАБХ.
4. От овце, показали клинични признаци на
заболяването син език, да се вземат двойни проби: проба цяла кръв (вакуумконтейнер с ЕДТА)
за вирусологично изследване и кръвна проба за
серологично изследване.
5. Пробите по т. ІV.3 и IV.4 следва да се изпращат до НДНИВМИ, придружени с писмо по
образец ЗХОЖ-180 – електронен вид, издаван от
ИИС на БАБХ Вет Ис, и писмо образец ЗХОЖ 28.
6. Забрана за придвижването на възприемчиви за син език преживни животни, отглеждани
в животновъдни обекти, разположени в радиус
20 км от заразените животновъдни обекти и
попадащи в зоната по т. І, с изключение на тези,
предназначени за незабавно клане, след извършен
клиничен преглед, термометриране и обработка
с инсектициди. Клането следва да се извършва
само в най-близката кланица на територията
на областта.
7. К лането на възприемчиви за син език
преживни животни, отглеждани в животновъдни обекти, разположени извън 20 км зона от
заразените животновъдни обекти и попадащи
в зоната по т. І, се извършва след извършен
клиничен преглед, термометриране и обработка
с инсектициди. Клането да се извършва само в
одобрени за целта кланици на територията на
стокилометровата предпазна зона.
8. Да се извършва стриктен предкланичен
и следкланичен преглед съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 854/2004 в месодобивните
предприятия на територията на посочените в
зоните по т. І.
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9. В случай на съмнение или установяване
на признаци на заболяването при предкланичен и следкланичен преглед да се предприемат
мерки съгласно т. VІІ „Стратегия за контрол
на забол яванет о – Дейност и в к ланица“ о т
Практическото ръководство за борба с болестта
син език по преживните животни, одобрено
като приложение към Заповед № РД-11-754 от
20.07.2009 г. на НВМС.
10. Забрана на пашата на всички възприемчиви животни, отглеждани в селищата, попадащи
в зоните по т. І, в часовете с активен летеж на
куликоиди от 19 ч. до 8 ч.
11. Забрана за провеждането на пазари и изложби на едри и дребни преживни животни на
територията на зоните по т. І и ІІ.
12. Съвместен контрол с органите на Министерството на вътрешните работи за спазване на
забраните по т. ІV.6, IV.10 и IV.11.
13. Незабавно свикване на областните и общинските епизоотични комисии (в общините,
посочени в т. І и ІІ), които да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и
разпространението на болестта на територията
на съответните области и общини съгласно
Практическото ръководство за борба с болестта
син език по преживните животни, одобрено
като приложение към Заповед № РД-11-754 от
20.07.2009 г. на НВМС.
14. Извършване на дезинсекция във и около
помещенията за отглеждане на преживни животни, местата за съхранение на тора и местата
за водопои в населените места, разположени в
радиус 20 км от заразените животновъдни обекти
и попадащи в зоната по т. І и в населените места
със съмнение за възникване на болестта.
15. Уведомяване на собствениците на пчелини
преди извършване на дейностите по т. ІV.14 с цел
предпазване на пчелите от отравяне с препарати,
използвани за дезинсекция.
16. Собствениците на животновъдни обекти
на територията на зоните по т. І, в които се
отглеждат едри и дребни преживни животни, да
не закупуват преживни животни с неизвестен
здравен статус и произход, както и непридружени
с ветеринарномедицински свидетелства. Да извършват периодична обработка на животните с
ветеринарномедицински препарати с репелентно
действие.
17. Продължаване сбора на куликоиди съгласно писмо с изх. № 2966-ЗЖКФ от 3.06.2014 г. от
ЦУ на БАБХ.
18. Уведомяване незабавно дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните
и контрол на фуражите“ при ЦУ на БАБХ при
констатиране на клинични признаци, характерни
за болестта син език.
19 Представяне ежеседмично (всеки петък до
15 ч.) в дирекция „ЗХОЖКФ“ при ЦУ на БАБХ
доклад по образец за изпълнението на мерките,
посочени в тази заповед.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Радослав Карабаджаков – заместник
изпълнителен директор на БАБХ.

5486

Изпълнителен директор:
Пл. Моллов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 391
от 26 юни 2014 г.
В район „Банкя“ на Столична община е постъпило заявление вх. № АГ-94-00-190 от 1.04.2013 г.
от Иван Атанасов Халембаков, Валери Драганов Стоянов с искане да се допусне изменение
на действащия подробен устройствен план на
УПИ VIII-347, м. Кв. Иваняне, район „Банкя“,
Столична община.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението, копие от нотариален акт
№ 84, т. II, peг. № 3151, дело № 281 от 12.05.2000 г.,
скица № 12819 от 28.02.2013 г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК).
С писмо изх. № ГР-08-24-4 от 1.04.2013 г. на
кмета на район „Банкя“ заявлението и приложените писмени доказателства са изпратени по
компетентност в Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столична община.
Мотивираното предложение е разгледано и
прието с решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) по
протокол № ЕС-Г-36 от 14.05.2013 г., т. 3.
Със Заповед № РД-09-50-366 от 10.06.2013 г.
на главния архитект на Столична община е разрешено да се изработи проект за изменение на
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация в следния териториален обхват:
урегулиран поземлен имот VIII с идентификатор
32216.2291.347 по КККР на с. Иваняне, кв. 5А, м.
Кв. Иваняне, район „Банкя“.
С писмо изх. № ГР-08-24-4/2013 от 11.06.2013 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ издадената заповед е изпратена за сведение
на кмета на район „Банкя“.
С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р- 0 8 -2 4 - 4/2 013 о т
21.08.2013 г. от Иванка Стефанова Стоянова,
подадено в НАГ – СО, е внесен проект за ИПР
за откриване на задънена улица от о.т. 284в до
о.т. 284г; изменение границите на УПИ VIII-347
и създаване на нови УПИ VIII-347 и XLI-347, кв.
5А, м. Кв. Иваняне, както и контролно заснемане
на съществуващата растителност за УПИ VIII-347,
заверено от дирекция „Зелена система“ на Столична община под № ЗС-94-И-22 от 11.07.2013 г.
Проектът за ИПР е разгледан и съгласуван от
отделите в НАГ, както следва: „Общ устройствен
план“, отдел „Благоустройствени дейности и
природни ресурси“: „Комуникации и транспорт“
и „Инженерни мрежи“, отдел „Правен“.
С писмо изх. № ГР-08-24-4/2013 от 24.09.2013 г.
на нача лник-отдел „Подробни уст ройствени
планове“ проектът за ПУП е изпратен до кмета
на район „Банкя“ за съобщаване на заинтересованите лица.
С писмо изх. № АГ 9400-190/1 от 25.10.2013 г.
кметът на район „Банкя“ с приложен разписен
лист удостоверява, че проектът е съобщен на
всички заинтересовани лица и в законоустановения срок не са постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-18 от 11.03.2014 г., т. 2,
с решение да се изпрати на Столичния общински
съвет на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
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При така изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Искането за разрешаване изработването на
ПУП 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
VIII-347, ПИ с идентификатор № 32216.2291.347,
което се установява от приложените документи
за собственост.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 135,
ал. 1 ЗУТ.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-50-09-381 от 19.11.1985 г.
на главния архитект на Столична община.
Кадастралната карта на с. Иваняне е одобрена
със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК).
С ИПР се изменя плана за регулация за УПИ
VIII-347, кв. 5А, идентичен с имот с идентификатор 32216.2291.347, по КККР на с. Иваняне, като
се предвижда откриване на задънена улица от
о.т. 284в до о.т. 284г и създаване на нови УПИ
VIII и УПИ XLI.
Предвид на горното УПИ VIII-347 се явява
единствен имот – предмет на исканото изменение, и с оглед на това е налице материалноправната предпоставка за изменение на ПУП,
визирана в чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 15,
ал. 3 ЗУТ.
С проекта за ИПР е спазен чл. 81, ал. 1 ЗУТ,
тъй като задънената улица о.т. 284в до о.т. 284г
осигурява достъп до УПИ VIII-347 и ширината
е котирана 3,5 м.
В съответствие с чл. 81, ал. 3 ЗУТ лицето на
УПИ VIII-347 е предвидено с ширината на тупика.
По действащия ОУП на СО имотът попада
в устройствена зона: „Жилищна зона с малко
етажно застрояване с допълнителни специфични
изисквания“ (Жм2). Конкретното предназначение
на новообразуваните УПИ е допустимо в тази
устройствена зона съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Видно от скицата от КККР УПИ VIII-347 е
с площ 1301 кв. м. Предвид това образуването
на два поземлени имота е допустимо, тъй като
същите ще бъдат с площ не по-малко от 500 кв. м
по смисъла на т. 6 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното планът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху одобрената и влязла в сила кадастрална карта, с което е спазен
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Изпълнени са всички изисквания в мотивираното предписание, представено е геодезическо
заснемане на растителността, заверено от дирекция „Зелена система“ на Столична община.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения в
закона ред, разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
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Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
С плана за регулация се предвижда отчуждаване на имоти – частна собственост, поради
което и на основание чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост компетентен да одобри
проекта за плана за регулация е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 81, ал. 1
и 3, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 6 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-18 от 11.03.2014 г., т. 2, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Кв. Иваняне, гр. Банкя, кв. 5А.
Откриване на задънена улица от о.т. 284в до о.т.
284г; изменение границите на УПИ VIII-347 и създаване на нови УПИ VIII-347 и УПИ XLI-347, по
кафявите и зелените линии, цифри, зачертавания
и щрихи съгласно приложения проект.
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 „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

5531

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 116
от 23 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 4 във връзка с чл. 31,
ал. 3 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8
и ал. 2 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Девин,
реши:
1. Дава съгласие за приватизация на 2993
ак ции с номинална стойност 100 лв. всяка,
притежавани от Община Девин в капитала на
„Родоком“ – АД, акционерно дружество, вписано
в търговския регистър под ЕИК 120607133, със
седалище и адрес на управление в гр. Девин
4800, ул. Шейново 1, които представляват 25 %
от капитала на „Родоком“ – АД, чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на чл. 5 и сл. от
Наредбата за търговете и конкурсите, приета с
ПМС № 213 от 2003 г. (ДВ, бр. 85 от 2003 г., в
сила от 26.09.2003 г.).
2. Определя начална тръжна цена за 2993 акции
с номинална стойност 100 лв. всяка, притежавани
от Община Девин в капитала на „Родоком“ – АД,
в размер 299 300 лв.
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3. Определя стъпка на наддаване в размер
2993 лв.
4. Определя размер на депозита за участие в
публичния търг в размер 5000 лв.
5. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичния търг с явно наддаване
съобразно приложението към това решение и със
следното съдържание:
а) данни за съдържанието на това решение;
б) списък на документите, които следва да
бъдат представени от кандидатите при участие
в търга;
в) основанията за недопускане до участие в
търга;
г) разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
д) проект на договор за продажба на акциите,
предмет на приватизация, и
е) информационен меморандум.
6. Определя като място за продажба на тръжната документация фронтофиса на първи партерен
етаж в сградата на общинската администрация – гр. Девин, на ул. Дружба 1 и цена 10 лв.
7. Определя краен срок за закупуване на
тръжната документация 10 дни след датата на
обнародване на решението на общинския съвет
в „Държавен вестник“.
8. Определя краен срок за подаване на предложения за участие в обявения публичен търг с
явно наддаване 15 дни след датата на обнародване
на решението на Общинския съвет – гр. Девин,
в „Държавен вестник“.
9. Определя срок за извършване на оглед на
активите на „Родоком“ – АД, намиращи се в
гр. Девин, ул. Опълченска 9, до срока, определен
за подаване на предложения.
10. Публичният търг с явно наддаване ще се
проведе в заседателната зала на третия етаж в сградата на общинската администрация – гр. Девин,
на ул. Дружба 1 в първия работен ден от изтичане
на срока за подаване на предложения за участие в
обявения публичен търг с явно наддаване от 10 ч.
11. В изпълнение на т. 4, 6, 8, 9 и 10 от това
решение възлага на кмета на община Девин да
организира приемането на депозитите за участие, размножаването и продажбата на тръжната
документация, приемането на тръжните предложения, обезпечаването на огледите на активите
на „Родоком“ – АД, и материалното осигуряване на провеждането на публичния търг с явно
наддаване в първия работен ден от изтичане на
срока за подаване на предложения за участие в
обявения публичен търг с явно наддаване, както
и да сключи договор за приватизация.
12. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите назначава комисия за
провеждане на публичния търг с явно наддаване.
Председател:
Мл. Исаев
5532
РЕШЕНИЕ № 117
от 23 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 4 във връзка с чл. 31,
ал. 3, чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8
и ал. 2 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Девин,
реши:
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1. Дава съгласие за приватизация на 25 дяла
на стойност 1600 лв. за всеки един от тях, като
общата стойност е в размер 40 000 лв., притежавани от Община Девин в капитала на „Лисичево – Де“ – ООД, дружество с ограничена
отговорност, вписано в търговския регистър под
ЕИК 120606405, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Кичево 52, ет. 5, ап. 1, чрез
публичен търг с явно наддаване по реда на чл. 5
и сл. от Наредбата за търговете и конкурсите,
приета с ПМС № 213 от 2003 г. (ДВ, бр. 85 от
2003 г., в сила от 26.09.2003 г.).
2. Определя начална тръжна цена 40 000 лв.
3. Определя стъпка на наддаване в размер
400 лв.
4. Определя размер на депозита за участие в
публичния търг в размер 1500 лв.
5. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичния търг с явно наддаване
съобразно приложението към това решение и със
следното съдържание:
а) данни за съдържанието на това решение;
б) списък на документите, които следва да
бъдат представени от кандидатите при участие
в търга;
в) основанията за недопускане до участие в
търга;
г) разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
д) проект на договор за продажба на дялове,
предмет на приватизация, и
е) информационен меморандум.
6. Определя като място за продажба на тръжната документация фронтофиса на първи партерен
етаж в сградата на общинската администрация – гр. Девин, на ул. Дружба 1 и цена 10 лв.
7. Определя краен срок за закупуване на
тръжната документация 10 дни след датата на
обнародване на решението на общинския съвет
в „Държавен вестник“.
8. Определя краен срок за подаване на предложения за участие в обявения публичен търг с
явно наддаване 15 дни след датата на обнародване
на решението на Общинския съвет – гр. Девин,
в „Държавен вестник“.
9. Определя срок за извършване на оглед на
дяловете на „Лисичево – Де“ – ООД, до срока,
определен за подаване на предложения.
10. Публичният търг с явно наддаване ще се
проведе в заседателната зала на третия етаж в
сградата на общинската администрация – Девин, на ул. Дружба 1 в първия работен ден от
изтичане на срока за подаване на предложения
за участие в обявения публичен търг с явно
наддаване от 10 ч.
11. В изпълнение на т. 4, 6, 8, 9 и 10 от това
решение възлага на кмета на община Девин да
организира приемането на депозитите за участие,
размножаването и продажбата на тръжната документация, приемането на тръжните предложения,
обезпечаването на огледите на дяловете на „Лисичево – Де“ – ООД, и материалното осигуряване на провеждането на публичния търг с явно
наддаване в първия работен ден от изтичане на

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

срока за подаване на предложения за участие в
обявения публичен търг с явно наддаване, както
и да сключи договор за приватизация.
12. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите назначава комисия за
провеждане на публичния търг с явно наддаване.

5533

Председател:
Мл. Исаев

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1021
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ, доклад от кмета на община
Елин Пелин с вх. № ОА-7527 от 12.06.2014 г. по
преписка вх. № УТ2-20-1591 от 2013 г. от Драгинка Николова Стоянова и становище на ПК
,,Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ за жилищно строителство на имот № 020143, местност Под селото
в землището на с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012,
община Елин Пелин, Софийска област, за включването му в границите на ЗРП (ПУП) на с. Нови
хан, община Елин Пелин, Софийска област,
като за имота се образува УПИ ХІІІ-020143 в
кв. 20 със следните показатели: устройствена
зона – Жм, височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

5543

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1054
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и предложение с вх. № ОА7351-(2) от 24.06.2014 г. от кмета на община Елин
Пелин Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП:
а) ПЗ „За ви лно ст рои телст во“ на имот
№ 055006, местност Горна ливада в землището
на с. Караполци с ЕКАТТЕ 36422, община Елин
Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 7 м; плътност
на застрояване – до 40 %; Кинт. – до 0,8; минимална озеленена площ – 50 %; начин на застрояване – свободно, при спазване изискванията на
чл. 34 ЗУТ;
б) ПП за водоснабдяване и електроснабдяване
през имот № 000374 (полски път) за захранване

ВЕСТНИК
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на обект „Вилно строителство“ в имот № 055006,
всички имоти в землището на с. Караполци,
община Елин Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.
Председател:
Г. Костов
5544

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 159
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решение № 023 от 30.01.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Севлиево, Решение № К 33-08 от
24.04.2014 г. на Комисията по земеделските земи
към Министерството на земеделието и храните
и протокол № 6 от 14.05.2014 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на
ел. кабел ниско напрежение НН и водопровод за
захранване на поземлени имоти ПИ 250010, ПИ
246019 и ПИ 246026 в землището на с. Кръвеник.
Подземният кабел ниско напрежение започва
от съществуващ стълб НН № 8 (трафопост – Тп
„Табашко“ 2), преминава през ПИ 001195, достигайки до ПИ 250010, ПИ 246019 и ПИ 246026
в землището на с. Кръвеник.
Трасето на проектния водопровод започва
от съществуващ водопровод в обхвата на ПИ
001195 – полски път на Община Севлиево, преминава през същия имот, достигайки до ПИ 250010,
ПИ 246019 и ПИ 246026 – имоти на възложителя.
Неразделна част от това решение е ПУП – парцеларен план (ПП) за трасетата на мрежа ниско
напрежение за електрозахранване и водопровод
до поземлени имоти ПИ 250010, ПИ 246019 и ПИ
246026 – имоти на възложителя.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Севлиево, пред Административния
съд – Габрово.
Председател:
Я. Памукчиев
5634

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 768
от 25 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява проекта за ПУП – ПП за определ яне на т расе на напорен водопровод за
захранване на имоти в с. Долно Вършило. Трасето на водопровода започва от съществуващ
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главен водопровод в южната част на с. Горно
Вършило, община Септември. Минава по улица
в регулацията на населеното място, като извън
регулацията продължава по път № 711 (път
IV клас), пресича река с № 603 (по моста на
общинския път) и продължава по имот № 682
(път I V к лас), навлиза в рег улаци ята на с.
Долно Вършило, минава по улица, след което
пресича автомагистрала „Тракия“ въздушно през
съществуващ прокар (подлез) и продължава по
път № 453 (път IV клас), пътища № 733 (местен
път), № 475 (полски път) и № 346 (полски път)
и достига до проектен напорен резервоар в ПИ
№ 033023. От проектния резервоар се връща
по същото трасе (през имоти № 346, 475, 733,
453), продължава по имот № 453 и през имоти № 027019 (частна, друг вид застрояване) и
№ 027014 (друга земеделска територия) достига
до съществуваща шахта, където се включва към
съществуващ действащ водопровод.
Проек т ът се нами ра на разположение в
сградата на общината, ул. Ал. Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
Председател:
А. Влахов
5540

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1183
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 150, ал. 3 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 183 на ОЕСУТ, взето на заседание
с протокол № 13 от 3.07.2014 г., Общинският
съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра „ПУП – плансхема за създаване на устройствена основа за
изграждане на нова електронна съобщителна
мрежа и прилежаща инфраструктура в нова и
съществуваща тръбна мрежа на територията на
гр. Силистра“ като част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива.
На основание чл. 60, ал. 1 А ПК допуска
предварително изпълнение на решението поради
спешна необходимост от започване на строителните дейности съгласно одобрения КПИИ
поради наличие на предпоставките, визирани в
хипотезата на цитирания член, а именно: да се
защитят особено важни обществени интереси,
каквито са достъпът на граждани и институции
до работещи комуникации, както и поради това,
че от забавата биха настъпили значителни и
труднопоправими вреди за експлоатационното
дружество, институциите и гражданите на гр.
Силистра и ще бъдат засегнати особено важни
интереси на дружеството при усвояването на
финансов ресурс за изграждане на този обект
на линейната инфраструктура.

5606

За председател:
К. Попов
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76. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент за военнослужещ съгласно Заповед
№ ОХ-512 от 22.07.2014 г. и Заповед № ОХ-536
от 30.07.2014 г. на министъра на отбраната по
научната специалност „Медико-санитарна защита“ – един. Изискванията към участниците и необходимите документи са публикувани в Заповед
№ ОХ-512 от 22.07.2014 г., Заповед № ОХ-536 от
30.07.2014 г. и на интернет страницата на ВМА:
www.vma.bg. Документи – в „Явно деловодство“
на ВМА до 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“.
5620
686. – Институтът за изследване и развитие
на храните – Пловдив, към Селскостопанската академия обявява конкурси за академични длъжности: професор по професионално
на п ра в лен ие 5.12. Хра н и т ел н и т ех нолог и и,
научна специалност „Технология на плодовите
и зеленчуковите консерви“ – един; доценти по:
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии, научна специалност „Технология на
плодовите и зеленчуковите консерви“ – един, и
професионално направление 5.12. Хранителни
тех нологии, нау чна специа лност „Х ладилна
технология на хранителните продукти“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, Пловдив, бул. Васил Априлов 154,
тел. 032 952 109, факс 032 952 286.
5600
6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.4. Науки
за земята и научна специалност „Палеонтология
и стратиграфия“ за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология“ – един,
със срок за подаване на документите 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявления и документи
в канцеларията на Геологическия институт при
БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая
№ 205. За справки – тел. 02 979 2288.
5599
150. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване на м. Изток-изток, кв. 7а, УПИ I – за озеленяване, улица от о.т.
39а до о.т. 7а, кв. 7, УПИ VI – за ЖС, ХIII – за
озеленяване, ХVIII-1458 – за детска градина, в
следния териториален обхват: нови – кв. 7а, УПИ
I – за озеленяване, улица от о.т. 39а до о.т. 7а,
кв. 7, УПИ VI – за ЖС, ХIII – за озеленяване,
ХVIII-1458 – за детска градина. Планът е изложен
в район „Изгрев“. 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
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район „Изгрев“ в едномесечен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
Проектът за подробен устройствен план подлежи
на обществено обсъждане на основание чл. 12
ЗУЗСО и чл. 22, ал. 4 по реда на чл. 127, ал. 1
ЗУТ преди внасянето му в общинския експертен
съвет по устройство на територията.
5564
52. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен ПУП – план за застрояване на обект:
Базова станция GSM/UMTS на Globul № 2145, в
ПИ с идентификатор 03504.405.202 по КККР на
землище на гр. Белица, одобрени със Заповед
№ КД-14-01-1442 от 16.12.2013 г. на началника
на СГКК – Благоевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес гр. Белица 2780, ул.
Георги Андрейчин 15.
5456
95. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за водопровод до имот с № 045007 в
местността Бобови ниви по КВС на с. Дъбрава,
община Благоевград, минаващ през имоти с
№ 000388 (път IV клас – общинска собственост)
и № 000381 (полски път – общинска собственост).
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, Благоевград.
Проектът се намира в отдел „Архитектура и
проектиране“ при Община Благоевград.
5610
108. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за улична регулация за
нови обслужващи улици с о.т. 34 – о.т. 34а – о.т.
34в – о.т. 34б – о.т. 90б – о.т. 90а – о.т. 90, о.т.
34в – о.т. 34г и о.т. 34а – о.т. 90а в местност Неравното (бивша местност Кабата), землище кв.
Ветрен, гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ЦАУ „Освобождение“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
5518
109. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за улична регулация за
нова обслужваща улица с о.т. 9а – о.т. 2 – о.т.
3 – о.т. 4 – о.т. 5 за обслужване на имоти в масиви 67, 68, 69 и 71 в землището на гр. Бургас.
Проектът е изложен за разглеж дане в Ц АУ
„Изгрев“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
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до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5519
24. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Външно ел. захранване на
склад за селскостопанска техника и инвентар в
ПИ № 058024 в землището на с. Стожер, община
Добричка“. Проектът за ПУП – парцеларен план, е
изложен за разглеждане в община Добричка, стая
229 в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5539
49. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи електропровод с дължина 2695 м и водопровод с
дължина 2716 м от указаните места за присъединяване до ПИ № 121083, преминаващи през
ПИ № 001287, 001273, 001272, 001006, 112071,
119071 и 121046 – полски пътища, ПИ № 001281,
001005, 001008 и 001012 – канали и водни площи,
ПИ № 112074, 119072 и 121048 – изоставена орна
земя, и ПИ № 001294 – дере, по КВС на землище
Мало Конаре. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
5520
50. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи водопровод
с дължина на трасето 310 м и електропровод с
дължина 333 м от указани места на присъединяване до ПИ 020016, м. Коритски път, по КВС на
землище Црънча, преминаващи през имоти – общинска собственост, съгласно изчертаните с червено и виолетово трасета и сервитути и регистъра
на засегнатите имоти. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
5521
2. – Областният управител на област Пловдив
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 154,
ал. 5 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е издадена Заповед № ДС-23-13 от 1.08.2014 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РЗШ01-3 от 12.08.2011 г. (ДВ, бр. 68 от 2011 г.) за
строеж: „Подземна кабелна линия 20 kV и тръби за оптичен кабел от подстанция „Прослав“
110/20 kV (община Пловдив) до възлова станция
20 kV „Радиново“ в землището на с. Радиново,
община „Марица“, в частта за землището на с.
Костиево и землището на с. Радиново, община
„Марица“, област Пловдив“, поради наложилата
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се пром яна на инвестиционното намерение
по време на строителството по чл. 154, ал. 2,
т. 8 ЗУТ съгласно одобрения работен проект,
неразделна част от тази заповед, с възложител
на строежа „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, Пловдив. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Пловдив пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
5478
36. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – плансхема на обект: „Изменение (разширение) на
с ъще с т ву ва щ а под з ем н а т р ъ бн а м р еж а н а
„БТК“ – АД (Виваком), в карето бул. Марица-юг,
бул. Хр. Ботев, бул. Цар Борис ІІІ Обединител,
бул. В. Априлов, в обхвата на ПУП – ПРЗ на
кварталите: ІІ гр. част, част от ЦГЧ, Волга – Д.
Николаев, Освобождение – Гео Милев, част от
кв. Триъгълника, гр. Пловдив. План-схемата е
изложена за запознаване в сградата на Община
Пловдив на пл. Централен 1, ет. 8, стая 6. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявата в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до администрацията на Община Пловдив.
5457
37. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – плансхема на обект: „Изменение (разширение) на
с ъще с т ву ва щ а под з ем н а т р ъ бн а м р еж а н а
„БТК“ – АД (Виваком), в карето бул. Марицаюг, бул. В. Априлов, бул. Хр. Ботев, ул. Царевец,
в обхвата на ПУП – ПРЗ на кварталите: Русин
махала, Зеленчукова борса, част от ж.к. Отдих и
култура, част от кв. Кишинев, Младежки хълм,
Велбъжд, част от кв. Триъгълника, гр. Пловдив.
План-схемата е изложена за запознаване в сградата на Община Пловдив на пл. Централен 1,
ет. 8, стая 6. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявата в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до администрацията на
Община Пловдив.
5458
3. – Община гр. Попово, област Търговище, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че е изготвен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
улична регулация (ПУР) за изграждане на „Пътна
връзка с околовръстен път – южна промишлена
зона, гр. Попово“. Заинтересуваните собственици
могат да прегледат проекта в стая № 305, ет. 3, в
Община Попово. Несъгласните с предвижданията
в проекта могат на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
да направят писмени възражения и искания до
Община Попово в едномесечен срок от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
5536
37. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларна план – схема за подземна канална мрежа
за оптични кабели за нуждите на „Нетуоркс – Бъл-
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гария“ – ООД, на територията на гр. Силистра.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат
да се запознаят с проекта в сградата на Община
Силистра и да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация.
5522
38. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура за ПИ № 66425.507.196 по КК
и КР на гр. Силистра, местността Орта Табия,
община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
5523
39. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за създаване на устройствена основа
за изграждане на ел. и В и К мрежи и комуникационен транспортен план за захранване на
поземлен имот с идентификатор № 66425.32.614
в местността Карол Втори по КК и КР на землище гр. Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
5524
701. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 150, ал. 3 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е одобрен инвестиционен проект за изменения в одобрен инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6 и 8 ЗУТ за обект:
„Изграждане на междуобщински път ІV-86533
„ІІІ-865“ (Златоград – Подкова) – Неделино“ в
участък от км 0+000.00 (4+550.00) до км 2+897.34
(7+447.34): с. Долен, община Златог рад – с.
Крайна, община Неделино, област Смолян“,
части „Геодезия“, „Пътна“, „Конструктивна“ на
мостови съоръжения и три броя сводови водо
стоци и „Конструктивна“ на подпорни стени, и е
издадена Заповед № АП-03-17-270 от 6.08.2014 г.
за допълване на Разрешение за строеж № 27
от 10.06.2014 г. (ДВ, бр. 51 от 2014 г.). Проектът
и заповедта за допълване на разрешението за
строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на областната
администрация – Смолян, и обжалвани пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването им.
5534
51. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заитересованите лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
обект: „Кабелна линия 20 kV, от П/С „Созопол“
до ЖРС 158 на ВЛ 20 kV „Алепу“, землище гр.
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Черноморец и землище гр. Созопол, община
Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от
поземлени имоти: 81178.9.37, 81178.9.436, 81178.9.147
и 81178.8.142, землище гр. Черноморец, 67800.32.31,
67800.1.263, 67800.1.265, 67800.1.260, 67800.1.265,
67800.35.109, 67800.35.98, 67800.35.43, землище гр.
Созопол. Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план пред общинската администрация.
5525
52. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заитересованите лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект
„Кабелна линия 20 kV, от П/С „Созопол“ до ВС
„Буджака“, землище гр. Черноморец и землище
гр. Созопол, община Созопол, с трасе и сервитут
в обхват на части от поземлени имоти: 81178.9.37,
81178.9.436, 81178.9.147 и 81178.8.142, землище гр.
Черноморец, 67800.32.31, 67800.1.263, 67800.1.265,
67800.1.260, 67800.35.109, 67800.35.98, 67800.36.43,
67800.3.335, 67800.5.719, 67800.5.176, 67800.8.318,
67800.8.978 и 67800.8.979, землище гр. Созопол.
Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план пред общинската администрация.
5526
4. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на нов път до поземлен имот
с идентификатор 70202.3.21 през поземлен имот
с идентификатор 70202.163.1 от кадастралната
карта на местност Хамбартепе в землището на
с. Сулица, община Стара Загора. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
5609
1. – Община Трявна на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр. Трявна – план
за регулация и план за застрояване за кв. 1А и
кв. 2, обхващащ района на кв. Тепавици, който
в южна посока граничи с края на регулацията
на гр. Трявна, на север – с река Тревненска, на
запад – с мост до газостанция, и на изток – с
мост „Шаховец“. Изменението засяга поземлени
имоти в участъците на:
– улица о.т. 643-631-636-661;
– улица о.т. 636-652а;
– улица о.т. 631-631г, както следва:
1. Улица о.т. 643 до нова о.т. 920 – променят
се местоположението и габаритът на улицата,
като южно от новата улица в получения нов кв.
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137 са обособени нови урегулирани поземлени
имоти, както следва: УПИ I-2286, УПИ II-2285,
УПИ III-2284, УПИ IV-2283, УПИ V-2282, УПИ
VI-2274, УПИ VII-2277, УПИ VIII-2288, УПИ IX2287, УПИ Х-2276, УПИ ХI-2278, УПИ ХII-2279,
УПИ ХIII-2280, УПИ ХIV-2281, УПИ ХV-2371 и
УПИ ХVI-2370.
2. Обединяване и преотреждане на кв. 2 с
обособени нови урегулирани поземлени имоти,
както следва: УПИ I-1794, УПИ II-1791, УПИ
III-1792, УПИ IV-1793, УПИ V-1794, УПИ VI-1795,
УПИ VII-1838, УПИ VIII-1839, УПИ IX-1840,
УПИ Х-2148.
3. Създаване на нов кв. 136 с обособени нови
урегулирани поземлени имоти, както следва:
УПИ I-2540, УПИ II-2150, УПИ III-2660, УПИ
IV – за озеленяване.
4. Обединяване и преотреждане на нов кв. 138,
стар кв. 1А, с обособяване на нови урегулирани
поземлени имоти, както следва: УПИ I-1796,
УПИ II-1797, УПИ III-1798, УПИ IV-1800, УПИ
V-1799, УПИ VI-2716.
5. Създаване и урегулиране на нов кв. 139 с
получени нови урегулирани поземлени имоти,
както следва: УПИ I-1801, УПИ II-1801.
6. Създаване и урегулиране на нов кв. 140 с
получени нови урегулирани поземлени имоти,
както следва: УПИ I-1828, УПИ II-1802, УПИ
III-1841, УПИ IV-1842, УПИ V-1843, УПИ VI-1844,
УПИ VII-1845, УПИ VIII-2544, УПИ IX-1846,
УПИ Х-1846, УПИ ХI-2553, УПИ ХII-2554 и УПИ
ХIII-1847.
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 до общинската администрация, гр. Трявна.
5569
578. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – работен
устройствен план (РУП), обхващащ кв. 114 и
кв. 125 в зона „Север“ по плана на гр. Царево, с
цел определяне на разположението и очертанието на сградите в план, както и минималните
разстояния между тях и до имотните граници
съобразно допустимите за устройствената зона
плътност и интензивност на застрояване. Проектът се съхранява в дирекция „УТ“ и може да
бъде предоставен за разглеждане по всяко време
на работния ден. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5527
65. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на подземен електропровод
20 kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.71.1 по кадастралната карта на
гр. Ямбол, м. Стария разсадник, във връзка с
изграждане на обект: „Складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция“.
Трасето на кабелния електропровод започва от
съществуваща ел. мрежа 20 kV, извод „Околовръстен“, п/я Ямбол от ЖР № 8, като частта с
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дължина 194,50 м е в строителните граници на
гр. Ямбол, а извън урбанизираната територия
трасето е с дължина 713,80 м, преминаващо през
поземлени имоти – публична общинска собственост, с идентификатори 87374.71.672, 87374.71.636,
87374.71.659 и достигащо до новопредвиден БКТП
в поземлен имот с идентификатор 87374.71.1 по
кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Стария
разсадник. Проектът за ПУП – ПП е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 305. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5611

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от „ЧЕЗ Електро България“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Георги Сава Раковски 140, на Наредба
№ 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на
електрическата енергия, издадена от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране (обн.,
ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 5.04.2013 г.; изм.
и доп., бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.), в
частта є по чл. 10, ал. 2, т. 2, по което е образувано адм. д. № 9864/2014 г. по описа на Върховния
административен съд.
5592
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от фондация
„Право и интернет“, „Идеин“ – ЕООД, „Фиеста
Травел“ – ЕООД, и Гражданско дружество Консорциум „Идеин – ФПИ – Фиеста“ срещу ПМС
№ 196 от 10.07.2014 г., по което е образувано адм.
д. № 9748/2014 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение.
5593
Административният съд – Варна, ХV състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Антон Михайлов Пашов
на законосъобразността на одобрения с Решение
№ 1357-4 от 12.02.2014 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, ПУП – ПУР на СО Ментеше – Варна, в
частта на плана, засягаща поземлен имот, означен по ПУР като ПИ 811. Заинтересуваните лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 2014/2014 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
5595
Белослатинският районен съд, I граждански
състав, е образувал гр.д. № 506/2014 г. по иск
с правно основание чл. 49 СК със страни Ели
Шибилова Асенова против Вулнет Комшиу – без
адресна регистрация в Република България,
гражданин на Албания, като ответникът в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се
запознае с исковата молба и приложенията към
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нея, които се намират в деловодството на съда,
като следва да посочи и съдебен адрес в страната. В противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5574
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гражданско дело № 1904 по описа на съда за
2013 г. по предявено на 19.09.2013 г. мотивирано
искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – Бургас, с правно
основание по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД, с цена
на иска – 1 117 232,82 лв., срещу Лютви Алиев
Мехмедалиев, Нурхан Хашим Мехмедали, Мелиса
Лютви Мехмедали, Айдън Лютвиев Мехмедалиев
и „Люмиер“ – ЕООД, за отнемане в полза на
държавата на следното имущество на стойност
1 117 232,82 лв., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Лютви Алиев Мехмедалиев
и Нурхан Хашим Мехмедали:
Нива в местността Хайлямаз в землището
на с. Ръжица, община Руен, област Бургас, с
ЕКАТТЕ 63598, с площ 4349 кв. м, III категория
земя, съставляваща поземлен имот № 021044
по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 021045 – нива, № 000040 – полски път,
№ 021043 – нива, № 000055 – пасище, мера.
Имот № 067008 с площ 110,747 дка в землището
на с. Черна могила, община Айтос, област Бургас,
представляващ парцел 8 от масив 67 в местността
Манда баир, X категория, при граници и съседи:
имот № 000171 – дървопроизв. пл. на МЗГ – ДЛ/
ДДС; имот № 000061 – полски път на общ. Айтос,
с. Черна могила; имот № 067010 – изоставена нива
на Иван Дончев Янчев; имот № 067005 – изоставена нива на Георги Русев Войнов; имот № 000156
полски път на община Айтос, кметство Черна
могила, и имот № 068001 – лозе на Халил Хасан
Кьосеюмер.
Имот № 065001 с площ 78,115 дка в землището
на с. Черна могила, община Айтос, област Бургас,
представляващ парцел 1 от масив 65 в местността
Манда баир, X категория, при граници и съседи:
имот № 093002 – дървопроизв. пл. на МЗГ – ДЛ/
ДДС, и имот № 000049 – полски път на Община
Айтос, кметство Черна могила.
Имот № 013021 с площ 15,064 дка в землището на с. Просеник, община Руен, област Бургас,
представляващ парцел 21 от масив 13 в местността Къзълджък, VIII категория, при граници
и съседи: имот № 000100 – дървопроизв. пл. на
МЗГ – ДЛ/ДДС; имот № 000119 – път IV-класен
на Община Руен, и имот № 000104 – местен път
на Община Руен.
Имот № 031042 с площ 3,401 дка в землището
на с. Просеник, община Руен, област Бургас,
представляващ парцел 43 от масив 31 в местността Кавлака, VIII категория, при граници и
съседи: имот № 000057 – полски път на Община
Руен; имот № 031039 – изоставена нива на ДПФ;
имот № 000218 – дере на Община Руен, и имот
№ 031043 – изоставена нива на Айше Ахмед Иса.
Имот № 043015 с площ 3,895дка в землището
на с. Просеник, община Руен, област Бургас,
представляващ парцел 15 от масив 43 в местността Саръмише, VIII категория, при граници и
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съседи: имот № 000238 – полски път на Община
Руен; имот № 043090 – нива на Димитър Василев Янакиев; имот № 043016 – нива на Марияна
Божкова Дамянова и др., и имот № 043089 – нива
на Пена Иванова Лефтерова.
Нива с площ 5,001 дка, десета категория земя,
намираща се в землището на с. Рудник, община
Бургас, съставляваща имот № 054048, намираща
се в м. Бургаски път по плана на землището на
с. Рудник, ЕКАТТЕ 63183, при граници на имота:
имот № 054022 – нива; имот № 000286 – пасище,
мера на Община Бургас; имот № 054049 – нива;
имот № 000007 – полски път на Община Бургас.
1/2 идеална част от нива с площ 17 дка,
IV категория земя, съставляваща имот № 045040
по плана за земеразделяне на землището на с.
Пирне с ЕКАТТЕ 56438, намираща се в м. Алана
в същото землище, община Айтос, област Бургас, при граници: имот № 045005 – нива, имот
№ 045038 – нива, имот № 045041 – нива, и имот
№ 000042 – полски път на Община Айтос.
Автобус марка „Мерцедес“, модел „207 Д“,
peг. № А8032АВ, рама № 60136118275794, двигател
№ 61691210005084.
Лек автомобил марка „Фолксваген“, мод е л „ Г о л ф“, p e г. № А 1181 А Т, р а м а
№ WVWZZZ19ZFB023662, двигател № JP104719.
Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „190
Е“, peг. № А1703ВТ, рама № WDB2010221А049285,
двигател № 10292112005192.
Товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“ , peг. № А7443АА, рама № ZFA23000005105899,
двигател № 81406722001937856.
Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 6“,
peг. № А5786АМ, рама № WAUZZZ4BZXN081020,
двигател № AFB081494.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от
Лютви Алиев Мехмедалиев:
Сумата 22 921,21 лв., преминала по спестовен влог № 5050821 при „Банка ДСК“ – ЕАД,
РЦ – Бургас, клон Айтос, с титуляр Лютви Алиев
Мехмедалиев.
Наличността по картова сметка в левове по
издадена дебитна карта „Маестро“, ІBAN BG89
RZBB 9155 1000 4693 71 при „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, офис Айтос, ул. Цар Освободител
17, с титуляр Лютви Алиев Мехмедалиев.
500 дяла, всеки от които с номинална стойност 10 лв., или на обща стойност 5000 лв., от
капитала на „Люмиер“ – ЕООД, ЕИК 102887865,
със седалище и адрес на управление: гр. Айтос,
община Айтос, област Бургас, ул. Александър
Стамболийски 4, представлявано от Лютви Алиев
Мехмедалиев.
Су мата 6000 лв., предоставена в заем от
Лютви Алиев Мехмедалиев на Руси Альошев
Русев, обезпечен с ипотека съгласно нотариален акт № 197, т. 2, д. № 301 от 7.05.2001 г. на
СВ – Айтос.
Сумата 6000 лв., предоставена в заем от Лютви Алиев Мехмедалиев на Илчо Михов Асенов,
обезпечен с ипотека съгласно нотариален акт
№ 5, т. 3, д. № 309 от 8.05.2001 г. на СВ – Айтос.
Сумата 3500 лв., предоставена в заем от Лютви
Алиев Мехмедалиев на Атанас Симеонов Атанасов
и Филка Тодорова Атанасова, обезпечен с ипотека
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съгласно нотариален акт № 20, т. 3, д. № 644 от
17.02.2001 г. на СВ – Айтос.
Сумата 3000 евро, равняващи се на 5867,49 лв.,
предоставена в заем от Лютви Алиев Мехмедалиев
на Васил Спасов Атанасов, обезпечен с ипотека
съгласно нотариален акт № 49, т. 3, д. № 1220 от
23.08.2002 г. на СВ – Айтос.
Сумата 6000 лв., предоставена в заем от Лютви
Алиев Мехмедалиев на Недка Стоянова Тенева,
обезпечен с ипотека съгласно нотариален акт
№ 66, т. 3, д. № 1522 от 22.10.2002 г. на СВ – Айтос.
Сумата 2500 евро, равняващи се на 4889,58 лв.,
предоставена в заем от Лютви Алиев Мехмедалиев
на Ангел Христов Зърбов и Марияна Христова
Зърбова, обезпечен с ипотека съгласно нотариален акт № 70, т. 3, д. № 1538 от 25.10.2002 г. на
СВ – Айтос.
Сумата 1500 евро, равняваща се на 2933,75 лв.,
предоставена в заем от Лютви Алиев Мехмедалиев на Селиме Фаик Ахмед и Любчо Иванов
Генчев, обезпечен с ипотека съгласно нотариален акт № 21, т. 1, д. № 304 от 11.03.2003 г. на
СВ – Айтос.
Сумата 2556 евро с левова равностойност
5000 лв., предоставена в заем от Лютви Алиев
Мехмедалиев на Йорданка Иванова Паричкова,
обезпечен с ипотека съгласно нотариален акт
№ 39, т. 1, д. № 681 от 19.05.2003 г. на СВ – Айтос.
Сумата 15 000 лв., предоставена в заем от
Лютви Алиев Мехмедалиев на Хюсеин Якуб Али,
обезпечен с ипотека съгласно нотариален акт
№ 121, т. 1, д. № 595 от 20.02.2003 г. на СВ – Бургас.
Сумата 2500 евро, равняващи се на 4889,58 лв.,
предоставена в заем от Лютви Алиев Мехмедалиев
на Вихрен Кръстев Симеонов и Атанаска Иванова
Симеонова, обезпечен с ипотека съгласно нотариален акт № 169, т. 3, д. № 3231 от 28.05.2004 г.
на СВ – Бургас.
Сумата 2000 евро, равняващи се на 3911,66 лв.,
предоставена в заем от Лютви Алиев Мехмедалиев
на Билял Хюсеин Джамбаз, обезпечен с ипотека
съгласно нотариален акт № 73, т. 1, д. № 900 от
16.06.2003 г. на СВ – Поморие.
Сумата 14 582,80 лв., послужила за погасяване
на кредит от „Банка ДСК“ – ЕАД, предоставен
на ЕТ „А йдън – Лютви Мехмедалиев“, ЕИК
102065115.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Лютви Алиев Мехмедалиев
и Нурхан Хашим Мехмедали:
Сумата 10 000 лв., равняваща се на пазарната
стойност към датата на продажбата на 315/715
кв. м ид. ч. от дворно място в с. Руен, област
Бургас, цялото с площ 715 кв. м, съставляващо
УПИ № IV-384, 383 в кв. 20 по плана на селото,
ведно с построената в същото място жилищна
сграда на площ 64 кв. м.
Сумата 82,54 лв., равняваща се на пазарната
стойност към датата на продажбата на двуетажна
масивна жилищна сграда в гр. Айтос, построена
на основание отстъпено право на строеж върху
общински парцел III-851 в кв. 11 по плана на
гр. Айтос.
Сумата 50 205 лв., равняваща се на пазарната
стойност към датата на продажбата на самостоятелен обект в сграда – магазин за промишлени
стоки със застроена площ 86 кв. м в гр. Айтос, ул.

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

Цар Освободител, в подблоковото пространство
на ЖСК „Левски“.
Сумата 20 049 лв., равняваща се на пазарната
стойност към датата на продажбата на земеделска земя, представляваща пасище, мера с площ
6683 кв. м, IV категория земя, образуваща имот
№ 385 по КВС в м. Карнобатски път по плана
на гр. Айтос.
Сумата 942 лв., равняваща се на пазарната
стойност към датата на продажбата на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „200 Д“, рег.
№ А3117АА, рама № WDB1241201А225579, двигател № 60191210037595.
Сумата 427,14 лв., равняваща се на пазарната
стойност към датата на продажбата на лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „L 300 2.0“,
рег. № Б2930ПБ, рама № JMBLZP03WMA501270,
двигател № 4G63J1537.
Сумата 530,50 лв., равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на
лек автомобил марка „Рено“, модел „19“, рег.
№ Б3854ЛК, рама № VF1B5340501383585, двигател
№ F8QA705C038918.
Сумата 31 200 лв., равняваща се на пазарната
стойност към датата на продажбата на лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Монтеро“, рег.
№ А4366А, рама№ JMB0NV460TJ006588, двигател
№ ВС9041.
Сумата 82,50 лв., равняваща се на пазарната
стойност към датата на продажбата на автобус
марка „Нисан“, модел „Урван“, рег. № А0377Н,
рама № JN1VHGE23V0523082, двигател № 727801.
Сумата 1100 лв., равняваща се на пазарната стойност към датата на продажбата на лек
автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, peг.
№ А 2580АТ, рама № W F0BX XGA FBLP81215,
двигател № LP81215.
Сумата 5700 лв., равняваща се на пазарната
стойност към датата на продажбата на товарен
автомобил марка „Мерцедес“, модел „307 Д“ ,
peг. № А0260АВ, рама № 60231218157166, двигател
№ 61693410085328.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
Лютви Алиев Мехмедалиев:
Сумата 6000 лв., получена от продажбата на
предприятието на ЕТ „Айдън – Лютви Мехмедалиев“, ЕИК 102065115.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Нурхан Хашим Мехмедали:
Наличността по спестовна сметка в левове
ІBAN BG15 ТТВВ 9400 4525 2200 60 при „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, клон Бургас, с
титуляр Нурхан Хашим Мехмедали.
Сумата 27 700,68 лв., преминала по разплащателна сметка № 9079451 при Банка „ДСК“ – ЕАД,
РЦ – Бургас, клон Карнобат, с титуляр Нурхан
Хашим Мехмедали.
Сумата 1333,76 евро, равняващи се на 2608,61 лв.,
ведно с лихвата върху нея от датата на запора
по разплащателна сметка № 12251593 при Банка
„ДСК“ – ЕАД, РЦ – Бургас, клон Айтос, с титуляр
Нурхан Хашим Мехмедали.
Сумата 400 лв., преминала по разплащателна
сметка № 12252059 при Банка „ДСК“ – ЕАД,
РЦ – Бургас, клон Айтос, с титуляр Нурхан Хашим Мехмедали.
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Сумата 32 069,88 лв., послужила за погасяване
на кредит от „Банка ДСК“ – ЕАД, отпуснат на
ЕТ „Нур – Нурхан Хашим“, ЕИК 102065974.
Сумата 15 950,70 лв., послужила за погасяване
на кредит от „Банка ДСК“ – ЕАД, отпуснат на
ЕТ „Нур – Нурхан Хашим“, ЕИК 102065974.
Сумата 15 466,80 лв., послужила за погасяване
на кредит от „Банка ДСК“ – ЕАД, отпуснат на
ЕТ „Нур – Нурхан Хашим“, ЕИК 102065974.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 9
ЗОПДИППД (отм.) от Нурхан Хашим Мехмедали:
Сумата 5000 лв., получена от продажбата на
предприятието на ЕТ „Нур – Нурхан Хашим“,
ЕИК 102065974.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от „Люмиер“ – ЕООД, ЕИК
102887865:
Урегулиран поземлен имот № Х-436 с площ 412
кв. м в квартал 28 по плана на СО „Инцараки“
в землището на с. Св. Влас, община Несебър,
при граници: изток – улица, запад – улица, север – УПИ XVІІІ-434 и УПИ IX-521, юг – УПИ
XI-435, 437.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Мелиса Лютви Мехмедали:
Самостоятелен обект в сграда „Магазин със
сервизни помещения и ателие“ с обща застроена
площ 211,40 кв. м с вход от запад, при граници:
юг – ул. Цар Освободител; изток – преграден
зид; север – двор на кооперацията; запад – ул.
„Кирил и Методий“, намиращ се в гр. Айтос, ул.
Цар Освободител 12, на партерния етаж в секция
първа от жилищен блок ЖСК на АПК, построен
в УПИ VIII-2113, в квартал 109, по плана на гр.
Айтос, целият с площ 1385 кв. м.
Магазин за промишлени стоки № 5 с идентификатор 07079.602.27.1.50 със застроена площ
118,60 кв. м, състоящ се от магазинно помещение, склад, битовка и санитарен възел, намиращ
се в Бургас, к-с Славейков, на партерен етаж
на жилищна сграда, при граници на магазина:
изток – външен зид; запад – стълбище, магазин
№ 1 и магазин № 2; север – работилница № 6 и
стълбище; юг – магазин № 4, ведно със съответните 3,12 % ид. ч. от общите части на сградата,
равняващи се на 10,97 кв. м, както и 3,12 % ид. ч.
от правото на строеж върху терена, ведно с 29,64
кв. м в ид. ч от дворното място, върху което е
изградена сградата, състояща се от сутеренен,
партерен, шест жилищни и мансарден етаж,
представляващо УПИ II-84, с площ 950 кв. м, в
квартал 2 по плана на к-с Славейков.
Недвижим имот в гр. Айтос, област Бургас,
на ул. Цар Освободител 8 – 10, разположен в
партерния етаж на масивна жилищна сграда
(бивша ЖСК „Васил Левски“), а именно: самостоятелен обект в сграда – магазин за промишлени
стоки със застроена площ 86 кв. м, състоящ се
от търговска зала, склад и санитарен възел,
при граници на магазина: запад – книжарница
на ЕТ „Беки – Белчо Белчев“, север – двор на
ЖСК „Васил Левски“, юг – ул. Цар Освободител,
и изток – кафе-еспресо на ЕТ „Студи Иванова
Димова“, както и ведно с 5,085 % идеални части
от общите части на сградата, равняващи се на
8,48 кв. м в ид. ч., както и ведно със съответния
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процент ид. ч. от правото на строеж върху терена, представляващ УПИ VІІ-2012 в кв. 110 по
плана на гр. Айтос, област Бургас, при граници
на УПИ: изток – улица, запад – УПИ VIII-2103,
север – УПИ 2101, юг – улица.
342/1035 кв. м в ид. части от дворно място
в с. Сърнево, община Карнобат, област Бургас,
цялото с площ 1035 кв. м, съставляващо урегулиран поземлен имот № V-150, отреден за жилищно
застрояване в кв. № 58 съгласно действащия
регулационен (подробен устройствен) план на
селото, при граници: изток – УПИ № II-148, запад – УПИ № І-150, север – улица, и юг – УПИ
№ III-151, заедно с построените в северната част
на гореописания имот полумасивна жилищна
сграда със застроена площ 41 кв. м, състояща се
от две стаи и антре, и второстепенна постройка – салма със застроена площ 32 кв. м, както и
всички останали подобрения в този имот.
Недвижими имоти в землището на с Люляково, община Руен, област Бургас, с ЕКАТТЕ
44690, а именно:
Земеделска земя с начин на трайно ползване
изоставена нива, съставляваща имот № 004303
по плана за земеразделяне на землището на
селото, намираща е в местността Горните лозя,
пета категория на земята при неполивни условия,
с площ на имота 5,875 дка, при граници: имот
№ 004302 – изоставена нива, имот № 000085 – полски път, имот № 004304 – изоставена нива, имот
№ 004101 – нива, и имот № 004102.
Земеделска земя с начин на трайно ползване
изоставено лозе, съставляваща имот № 007003 по
плана за земеразделяне на землището на селото,
намираща се в местността Кьойекинлик, пета
категория на земята при неполивни условия,
с площ на имота 3,109 дка, при граници: имот
№ 000081 – полски път, имот № 007002 – лозе, и
имот № 000144 – полски път.
Земеделска земя с начин на трайно ползване
изоставено лозе, съставляваща имот № 007013 по
плана за земеразделяне на землището на селото,
намираща се в местността Кьойекинлик, пета
категория на земята при неполивни условия,
с площ на имота 1,054 дка, при граници: имот
№ 007014 – лозе, имот № 000081 – полски път,
имот № 007010 – лозе, и имот № 000144 – полски път.
Недвижим имот в землището на гр. Айтос,
община Айтос, област Бургас, представляващ
поземлен имот с № 472 по плана за земеразделяне на землището на гр. Айтос, намиращ се в
ЗЗП в местността Слънчева лъка в землището
на гр. Айтос, с площ на имота по документ за
собственост 1271 кв. м, а по скица с площ 1417
кв. м, при граници на ПИ: изток – ПИ с № 356,
запад – път, север – ПИ с № 473, и юг – ПИ с
№ 470 и 471, ведно с построената в западната
част на имота едноетажна сграда за сезонно
ползване със застроена площ 20 кв. м, както
и ведно с всички подобрения и приращения в
гореописания имот.
Празно дворно място с площ 2417 кв. м, съставляващо неурегулиран поземлен имот с пл.
№ 293 в кв. 34 по плана на с. Вресово, община
Руен, област Бургас, при граници на ПИ: улица,
ПИ № V-293 и ПИ № III-297, за който имот по
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неприложената в срок дворищна регулация е
бил отреден УПИ IV-293 в кв. 34 по плана на с.
Вресово, община Руен, област Бургас, одобрен
с Решение № 4 от 24.09.2007 г. на Общинския
съвет – с. Руен, целият УПИ с площ 2427 кв. м,
с неуредени регулационни сметки за 10 кв. м,
при граници на УПИ: улица, УПИ № V-293 и
УПИ № 111-297.
Празно дворно място с площ 1987 кв. м, съставляващо неурегулиран поземлен имот с пл.
№ 293 в кв. 34 по плана на селото, при граници
на ПИ: улица, ПИ № IV-293 и ПИ № IV-292, за
който имот по неприложената в срок дворищна
регулация е бил отреден УПИ V-293 в кв. 34
по плана на селото, одобрен с Решение № 4 от
24.09.2007 г. на Общинския съвет – с. Руен, целият
УПИ с площ 2025 кв. м, с неуредени регулационни
сметки за 38 кв. м, при граници на УПИ: улица,
УПИ № IV-293 и УПИ № VІ-292.
Недвижими имоти в землището на с. Люляково, община Руен, област Бургас, EKATTЕ,
44690, а именно:
Земеделска земя с начин на трайно ползване
нива, съставляваща имот № 004097 по плана за
земеразделяне на землището на селото, намираща
се в местността Горните лозя, пета категория на
земята при неполивни условия, с площ на имота
1,256 дка, при граници: имот № 004094 – нива,
имот № 004095 – нива, имот № 004304 – изоставена нива, имот № 004092 – нива, и имот
№ 004093 – нива.
Земеделска земя с начин на трайно ползване
овощна градина, съставляваща имот № 026016 по
плана за земеразделяне на землището на селото, намираща се в местността Ябълките, пета категория
на земята при неполивни условия, с площ на имота
3,991 дка, при граници: имот № 026007 – овощна градина, имот № 026006 – овощна градина, имот № 0260 05 – овощна г радина, имот
№ 026015 – овощна градина, имот № 000219 – полски път, и имот № 02617 – овощна градина.
Земеделска земя с начин на трайно ползване
нива, съставляваща имот № 005376 по плана за
земеразделяне на землището на селото, намираща
се в местността Горните лозя, шеста категория на
земята при неполивни условия, с площ на имота
0,745 дка, при граници: имот № 005401 – нива,
имот № 005379 – нива, имот № 005377 – нива, и
имот № 005375 – нива.
Земеделска земя с начин на трайно ползване
изоставена нива, съставляваща имот № 048010 по
плана за земеразделяне на землището на селото,
намираща се в местността Бакър гечиди, осма
категория на земята при неполивни условия, с
площ на имота 5,009 дка, при граници: имот
№ 000543 – дере, имот № 048009 – изоставена
нива, имот № 00547 – полски път, и имот № 048011.
Върху имота има следните ограничения: 22 магистрален газопровод 700 мм или от 600 до 800
мм. В охранителната зона на 200 м от двете му
страни се забранява засаждане на овощни и други
градини, дървета с развита коренова система и
на горски и дървесни видове в предоставените
площи за просеки за строителство на газопровода
на по-малко от 10 м от двете му страни.

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Айдън Лютвиев Мехмедалиев:
Дворно място, представляващо парцел Х-2047 в
квартал 119 по плана на гр. Айтос, с пространство
на парцела 185 кв. м, при граници на същия: ул.
Ал. Стамболийски и парцели IX-2046, XI-2048,
VI-2042, ведно с намиращата се в него жилищна
сграда на два етажа.
Дворно място в гр. Айтос, представляващо
имот планоснимачен № 2046 на парцел IX в
квартал 119 по плана на гр. Айтос с пространство
на парцела 170 кв. м., при граници на парцела:
улица и парцели X-2047, VIII-2042, 2043 и имот
пл. № 2045.
Търговски обект кафе-сладкарница „Роза“ със
застроена площ 84 кв. м, разположена в партерния
етаж на пететажен жилищен блок на ул. Тодор
Каблешков 2, при граници: от изток – имот пл.
№ 1462, запад и север – улица, и юг – имот пл.
№ 1464, ведно със съответните ид. ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
държавния терен, върху който е построена жилищната сграда, съставляващ УПИ X в квартал
№ 212 по плана на гр. Карнобат.
На основание чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Айдън Лютвиев Мехмедалиев:
42,5/715 кв. м ид.ч. от дворно място в с. Руен,
област Бургас, с площ 715 кв. м, съставляващо
УПИ № IV-384, 383 в кв. 20 по плана на селото,
при граници: улица и поземлени имоти № V-364,
VII-384 и III-385.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 3.12.2014 г. от 9,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на това обявление т ретите
заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на
отнемане в настоящия процес, могат да встъпят
в делото, като предявят съответния иск пред
Бургаския окръжен съд като първа инстанция
по настоящото дело.
5501
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 18 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИПП (отм.) уведомява, че има образувано
гр.д. № 6323/2014 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Дориан
Красимиров Шопов с постоянен адрес София,
ул. Райко Жинзифов 24, и Ася Недялкова Йотова с постоянен адрес: София, ул. Йордан Бакалов – Стубел 18, и същото е насрочено за първо
открито съдебно заседание на 4.12.2014 г. от 9,30 ч.
Определя двумесечен срок на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
описано, както следва:
От Дориан Красимиров Шопов:
1/2 идеални части от западен апартамент – мезонет, намиращ се в София, ул. 419, на втори и
трети жилищен етаж, на две нива с вътрешна
стълба, със застроена площ 166,79 кв. м, състоящ
се на първо ниво от дневна, трапезария, кухненски
бокс и сервизни помещения и на второ ниво от
три спални и сервизни помещения, при съседи:
юг и север – улица, запад – двор, изток – източен апартамент – мезонет, заедно с 1/3 идеална
част от общите части на сградата и 1/3 идеална
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част от дворно място, цялото с площ 666 кв. м,
съставляващо имот пл. № 796 от квартал 12, по
плана на София, местността Манастирски ливади,
при съседи: Гроздан Велинов Иванов, Цветанка
Атанасова Черешкова, Станимир Пенев Гигов и
Борислав Иванов.
С у м ат а 21 0 0 0 щ . д , р а вн я в а щ и с е н а
39 439,68 лв., представляваща внесени и изтеглени средства от депозитна сметка в щ. д. с
№ 2102232810 в „Банка Пиреос България“ – АД,
с титуляр Дориан Красимиров Шопов.
Сумата 115 евро, равняващи се на 224,92 лв.,
представляваща внесени и изтеглени средства от
спестовен влог в евро с № 4402232809, открит на
27.09.2002 г. в „Банка Пиреос България“ – АД, с
титуляр Дориан Красимиров Шопов.
5551
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 3078/90 г.
за политическа партия с наименование „Българска
работническо-селска партия“ съгласно решение от
10.06.2012 г. на V редовен конгрес, както следва:
промени в устава на „Българска работническоселска партия“, съставляващ неразделна част
от това решение; Национален комитет в състав:
Тодор Стоянов Жеков, Ксения Михайлова Добрева, Никола Христов Николов, Мария Иванова
Овчарова, Йордан Костов Жеков, Зюлкюф Ахмед
Бурук, Тодорка Светославова Иванова, Росица Димитрова Антова, Илия Христов Йовчев,
Кристиян Сашев Калчев и Сашо Петров Палчев;
Национална контролно-ревизионна комисия в
състав: Иван Николов Димов – председател,
Костадин Стоянов Цонев – зам.-председател,
Васил Петров Жеков – член; Председателство
в състав: Тодор Стоянов Жеков – председател,
Росица Димитрова Антова – зам.-председател,
Кристиян Сашев Калчев – зам.-председател, Мария Иванова Овчарова – касиер, Зюлкюф Ахмед
Бурук – член; „Българска работническо-селска
партия“ се представлява от Тодор Стоянов Жеков – председател.
5591

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителят на сдружение „Институт
за подпомагане и развитие“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 10.10.2014 г. в 14 ч. в София, бул.
Васил Левски 3, ап. 15, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на сдружение „Институт за подпомагане и развитие“; 2.
освобождаване от отговорност на управителя
за дейността му през отчетния период; 3. разни.
Поканват се всички членове на общото събрание
да присъстват лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум ще бъде приложен
чл. 27 ЗЮЛНЦ.
5303
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално сдружение на
педиатрите – специалисти от извънболничната
помощ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на членовете на сдружението на 11.10.2014 г. в
10,30 ч. в София в ресторант „Рубаят НДК“, вход
А5 (до пилоните), при следния дневен ред: 1.
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приемане отчет за дейността на управителния
съвет на НСПСИП през 2013 г.; 2. приемане на
финансов отчет на сдружението за 2013 г.; 3.
приемане годишния бюджет на сдружението за
2015 г.; 4. избор на управителен съвет и координатори на НСПСИП; 5. обсъждане провеждането
на Осма национална практическа конференция
по педиатрия през 2015 г.; 6. разни. Общото
събрание на основание чл. 6, ал. 4 от устава на
сдружението се счита законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на горепосочения кворум събранието ще се
отложи за един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред и се счита законно колкото
и членове да се явят. Проектите за решения са
на разположение на всички членове.
4957
8. – Управителният съвет на Фондация „Солидарно общество“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква събрание на учредителите на
фондацията на 13.10.2014 г. в София, ул. Позитано 20, зала „Георги Кирков“ (604), в 15 ч. при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
осъществяване на дейност в обществена полза; 2.
приемане на нов устав; 3. избиране на председател,
управителен съвет и контролен съвет; 4. разни.
Проектите за решения и документите са на разположение на учредителите на адреса на управление
на фондацията в София, ул. Лайош Кошут 34. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и ще бъде
законно, колкото и членове да са се явили.
5428
11. – Управителят на сдружение „Телекомуникационна академия“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
на сдружението свиква по своя инициатива
общо събрание на членовете на сдружението на
16.10.2014 г. в 10 ч. в София, район „Младост“,
бул. Цариградско шосе 115и, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на досегашния управител – Венелин Серафимов Гърбов, и избор на
нов управител; 2. промяна на седалището на
сдружението; 3. промяна на чл. 3 от устава на
сдружението („Седалище и адрес на управление“); 4. вземане на решение за прекратяване
на сдружението и извършване на ликвидацията
му; 5. други. Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да
присъстват на общото събрание. Юридическите
лица, членове на сдружението, участват в общото
събрание чрез законните си представители или
чрез писмено упълномощени за това лица. При
липса на кворум на основание чл. 26 от устава
във връзка с чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 11 ч. Поканата и писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете на сдружението на адреса на седалището
му – София, бул. Тотлебен 8, считано от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“,
като при поискване от член на сдружението му
се предоставят безплатно.
5553
6. – Управителният съвет на СБФД, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава свиква общо отчетно събрание на съюза на
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28.10.2014 г. в 9 ч. в Дома на киното, ул. Екзарх
Йосиф 37, София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет на СБФД; 2.
утвърждаване отчета за приходите и разходите на
СБФД за 2013 г.; 3. утвърждаване на бюджета на
СБФД за 2014 г.; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1 от устава
на СБФД събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4995
12. – Управителният съвет на шейни клуб
„Искър“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички членове за участие в отчетно-изборно
общо събрание на 30.10.2014 г. в 18 ч. на адрес:
София, ж. к. Дружба 2, бл. 505, вх. Б, ет. 1, ап. 30,
при следния дневен ред: 1. отчет за работата на
управителния съвет; 2. финансов отчет; 3. избор
на нов управителен съвет и контролна комисия.
5141
215. – Управителният съвет на „Конфиндустрия България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.10.2014 г. в
16,30 ч. в зала „Роял“ на „София Хотел Балкан“
(пл. Св. Неделя 5, София), при следния дневен ред:
1. доклад на председателя относно дейността на
сдружението; 2. обсъждане ролята на „Конфиндустрия България“ в рамките на новата уставна
реформа на „Конфиндустрия“ и в контекста на
„Конфиндустрия Балкани“; 3. дебат между членовете относно насоките за двугодишния период
2015/2016 г.; 4. одобряване на ГФО 2013 г.; 5. обсъждане и приемане  на евентуални изменения
и допълнения в устава; 6. избиране на членове
на управителния съвет, колегия на счетоводните
ревизори и арбитри; 7. разни.
5417
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българско астронавтическо дружество“ (БАД),
София, на основание свое решение от 5.06.2014 г.
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на БАД
на 11.11.2014 г. в 13 ч. в сградата на бл. 1 в комплекса на БАН, 4-ти км, на адрес: София 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, зала 309, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на БАД през
2010 – 2014 г.; 2. актуализиране на дългосрочната
програма на БАД; 3. доклад на контролната и
ревизионната комисия (КРК); 4. изменения и
допълнения на устава на БАД; 5. избор на органи на управление на БАД – УС и КРК; 6. избор
на почетни членове на БАД (чл. 11, ал. 1 и 2 от
устава). Управителният съвет на БАД съгласно
чл. 24, ал. 1 от устава определя от всеки клон,
секция и клуб на БАД по двама делегати за ОС.
Членовете на УС и КРК участват по право в ОС
(чл. 24, ал. 2).
5035
331. – Управителният съвет на Българската федерация по шахмат на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Българската федерация
по шахмат на 13.12.2014 г. в 16 ч. в зала „София“
на хотел „Банкя Палас“, гр. Банкя, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на Българската федерация по шахмат за периода след
последното общо събрание; 2. избор на нови
ръководни органи на Българската федерация по
шахмат; 3. разни.
5483

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейски образователен
институт“, гр. Берковица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава свиква общо
събрание на 10.10.2014 г. в 18 ч. в офиса, ж.к.
Стара планина, бл. Пирин 1, ап. 6, при следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2.
промяна в устава на сдружението; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5481
14. – Съветът на директорите на сдружение
„Ротари Клуб Бургас Приморие“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 30.09.2014 г. в 19 ч. в Бургас в конферентната
зала на хотел „Аква“ при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на
сдружението; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им; 3. освобождаване от длъжност на съвета на директорите; 4.
избор на нови членове на съвета на директорите;
5. промяна на адреса на управление на сдружението; 6. приемане на изменения и допълнения
в конституцията на клуба и в правилника му; 7.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5572
11. – Съветът на Училищното настоятелство
на Професионална агротехническа гимназия „Н.
Й. Вапцаров“ – Бяла Слатина, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на настоятелството на 18.11.2014 г. в
18 ч. в учебния корпус на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ – Бяла Слатина, ул. П. Волов 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за учебната 2013 – 2014 г.; 2.
промени в устава на сдружението; 3. освобождаване на членове; 4. приемане на нови членове;
5. промени в състава на съвета на настоятелството; 6. разни.
5571
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на студентите по
дентална медицина“ (АСДМ), Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
3.10.2014 г. в 19 ч. във Варна, ул. Цар Освободител
150, при следния дневен ред: 1. прием на кворум;
2. избор на протоколчик на общото събрание; 3.
избор на комисия по избора; 4. отчет на управителния съвет за изминалия мандат; 5. избор
на председател на АСДМ – Варна; 6. избор на
управителен съвет на АСДМ – Варна; 7. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 20 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
5413
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Мой свят“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 15.10.2014 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Ангел Кънчев 16, ет. 2,
ап. 4, при следния дневен ред: 1. заличаване
на ЮЛНЦ; 2. освобождаване на ликвидатора
от отговорност; 3. приемане на ликвидационен
баланс, отчет и доклад на ликвидатора и други
по ликвидацията и заличаването. Поканват се
всички членове или техните пълномощници да
присъстват на събранието. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4853
8. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Хандбален клуб
„Добруджа“, Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.10.2014 г. в 17,30 ч. в
гр. Добрич, Спортна зала „Русалка“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
с общественополезна дейност „Хандбален клуб
„Добруджа“ от 2002 г. до 2013 г. и отчет за финансовото състояние на сдружението; 2. освобождаване на стари и приемане на нови членове
на сдружението; 3. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 4. промени в устава на
сдружението и приемане на нов устав; 5. разни.
5415
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб по танци Флорета Каварна“ – Каварна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о т че т но -изборно общо с ъбра н ие на
членовете на 31.10.2014 г. в 17,30 ч. на адрес гр.
Каварна, Сити център, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на клуба;
2. приемане на финансов отчет; 3. определяне на
членски внос и имуществени вноски; 4. приемане
на нови членове; 5. приемане на проектобюджет
за 2015 г.; 6. избор на нов управител на клуба; 7.
приемане основни насоки и програма за дейността
на сдружението за 2015 г.; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5499
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб – Плевен“ – Плевен, на основание
чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.10.2014 г. в 19 ч. на адрес: Плевен, пл.
Възраждане 1, офис 210, при следния дневен ред:
1. внасяне на промени в устава на сдружението;
2. промени в статута на сдружението; 3. промени
в управителния съвет. Поканват се членовете на
сдружението да присъстват на събранието.
5565
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Сдружение – Надпревара УПИ IV2“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 1.10.2014 г. в 10 ч. в Пловдив,
ул. Славееви гори 23, офис 1, при следния дневен
ред: 1. освобождаване като член на управителния
съвет Валентин Василев Йорданов; 2. избиране
на нов член на управителния съвет на „Сдружение – Надпревара УПИ IV-2“ Атанас Иванов
Запрянов; 3. избиране на нов председател на
управителния съвет на „Сдружение – Надпревара
УПИ IV-2“ и освобождаване на председателя на
управителния съвет Ваня Петрова Цанева. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5512
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Спортен
клуб по лека атлетика – Ботев“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 15.10.2014 г. в
10 ч. в Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 155, вх. Г, ет. 8,
ап. 24, при следния дневен ред: 1. приемане на
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изменение и допълване на устава на сдружението; 2. разни. Материалите за общото събрание
са на разположение на членовете в офиса на
сдружението – Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 155,
вх. Г, ет. 8, ап. 24, всеки делничен ден от 9 до
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час по-късно, при същия дневен ред.
5589
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб „Бороборд – Самоков“, Самоков, на основание чл. 26, ал. 1 и 2
ЗЮЛНЦ и решение от управителния съвет на
25.07.2014 г. свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 10.10.2014 г. в 13 ч. в седалището в Самоков, ул. Христо Смирненски 24,
при следния дневен ред: 1. приемане на дневния
ред на събранието; 2. избор и представяне на
председателя на събранието; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на УС поради
изтичане на мандата; 4. избор на членове на
УС; 5. приемане на промени в устава; 6. разни.
Поканват се всички членове лично или чрез
упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден на същото място и при
същия дневен ред в 14 ч.
5469
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8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация за развъждане
на цигайски и местни породи овце в Република
България“, Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.10.2014 г. в 10 ч. в
гр. Троян, пл. Възраждане, Народно читалище
„Наука“ (малкия салон), при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
периода 25.10.2013 г. – 24.10.2014 г.; 2. финансов
отчет за периода 25.10.2013 г. – 24.10.2014 г.; 3.
промени на членския състав на сдружението – приемане и освобождаване на членовете;
4. промени в състава на управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5482
Димитър Георгиев Станчев – лик видатор
на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб
Ридо“, в ликвидация по ф.д. № 135/2005 г. на
Софийския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването на поканата до кредиторите в
„Държавен вестник“.
5590

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.:
• „ Б ъ л г ар с к и п о щ и “ – А Д , г р. С о фи я 170 0 , ул . А к а д . С т. М л а д е н о в 1, б л . 31, т е л .:
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
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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