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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм.,
бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30,
65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г.,
бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и
103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и
47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15,
20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и
бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 21:
„21. издава съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката наредба за
намаляване на тежестта, свързана с разходите
за енергия от възобновяеми източници, съгласно
Насоките относно държавната помощ за опазване
на околната среда и за енергетика за периода
2014 – 2020 г. (ОВ, С 200/1 от 28 юни 2014 г.);“.
2. Досегашната т. 21 става т. 22.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране“ се заменят с
„Комисията за енергийно и водно регулиране“.
2. В ал. 4 думите „Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране“ се заменят с
„Комисията за енергийно и водно регулиране“.
§ 3. В глава трета наименованието на раздел I се изменя така: „Комисия за енергийно
и водно регулиране“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране“ се заменят с
„Комисия за енергийно и водно регулиране“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При осъществяване на своите правомощия комисията е независима от изпълнителната власт и дейността є се осъществява

въз основа на независимост, безпристрастност,
професионализъм, почтеност, последователност,
публичност и прозрачност. Комисията се отчита
за дейността си пред Народното събрание.“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „7“ се заменя с „9“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председателят и останалите членове
на комисията се избират и освобождават от
Народното събрание.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Изборът на нови членове на комисията
се произвежда не по-рано от три месеца и не
по-късно от един месец преди изтичането на
мандата на действащите членове. Членовете на
комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до
встъпване в длъжност на новите членове.“
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) За членове на комисията могат да бъдат
избирани дееспособни български граждани,
които:
1. имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
2. притежават добра професионална репутация и професионален стаж не по-малко от
10 години, от които най-малко 7 години:
а) стаж в областта на енергетиката – за
четирима от членовете на комисията;
б) стаж в областта на водоснабдяването
и канализацията – за двама от членовете на
комисията;
в) юридически стаж – за един от членовете
на комисията;
г) стаж в областта на икономиката – за един
от членовете на комисията;
д) стаж в областта на енергетиката или в
областта на водоснабдяването и канализацията – за председателя на комисията;
3. не са осъждани на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Членовете на комисията не могат да
бъдат свързани лица по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.
(3) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват
друга платена дейност освен по международни
проекти и програми, свързани с дейността на
комисията, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското
право и сродните му права.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 7. Създават се чл. 12а и 12б:
„Чл. 12а. (1) Членовете на комисията се
избират след проведена публична процедура.
(2) Предложения за избор на членове на
комисията могат да правят народните представители и парламентарните групи.
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(3) Народното събрание избира поотделно
председателя и останалите членове на комисията.
(4) Членовете на комисията полагат пред
Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2
от Конституцията на Република България.
Чл. 12б. (1) Пълномощията на член на комисията се прекратяват предсрочно:
1. по негово искане;
2. при несъвместимост;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
4. когато e осъден на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер с
влязъл в сила акт;
5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
6. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
7. при смърт.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 основанията се обявяват от председателя на Народното
събрание пред Народното събрание.
(3) В случаите на предсрочно прекратяване
на пълномощията на член на комисията нов
член се избира в двумесечен срок от влизането
в сила на решението за прекратяване по ал. 1,
т. 2, 3 и 5, или от обявяването по ал. 1, т. 1, 4,
6 и 7. Новоизбраният член довършва мандата
на лицето, на чието място е избран.“
§ 8. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Комисията е постоянно действащ
орган, който заседава, ако присъстват повече
от половината от членовете.
(2) Комисията разглежда и решава въпросите,
свързани с регулиране на цените в енергетиката
и на В и К услугите и постъпилите жалби в
два състава, както следва:
1. състав „Енергетика“, който включва
председателя, членовете със стаж в областта
на енергетиката, както и членовете, които са
юрист и икономист;
2. състав „Водоснабдяване и канализация“,
който включва председателя, членовете със стаж
в областта на водоснабдяването и канализацията,
както и членовете, които са юрист и икономист.
(3) Комисията се произнася с мотивирани
решения, които са индивидуални или общи
административни актове. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от
членовете, от които поне:
1. двама от членовете със стаж в енергетиката – при упражняване правомощия на
комисията в енергетиката;
2. един от членовете със стаж в областта
на водоснабдяването и канализацията – при
упражняване правомощия на комисията във
водоснабдяването и канализацията.
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(4) Въздържане от гласуване не се допуска.
Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват
в протокол към решението.
(5) Заседанията на комисията са открити,
когато се разглеждат заявления или искания,
свързани със:
1. издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия;
2. утвърждаване на цени;
3. други въпроси във връзка с осъществяване
правомощията на комисията.
(6) В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на
комисията по ал. 5 се провеждат при закрити
врата, като на тях могат да присъстват само
членовете на комисията и страните по съответното производство.
(7) Решенията на комисията по ал. 5 и 6 се
вземат в закрито заседание и се обявяват по
ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 1.
(8) При осъществяване на правомощията
си комисията прилага процесуалните правила,
предвидени в този закон, а за неуредените в
него случаи – правилата на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Решенията, включително мълчаливият
отказ на комисията, се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на решението.
Искането за спиране изпълнението на оспорено по съдебен ред решение е недопустимо,
освен по отношение на решения, с които се
налагат санкции, решения за прекратяване и
отнемане на лицензии и решения за отнемане
на сертификати за независимост на оператори
на преносни мрежи.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията публикува на интернет
страницата си предложенията на енергийните
предприятия и на В и К операторите за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни,
протоколите от проведени открити и закрити
заседания и обществени обсъждания, решенията
на комисията, включително начина, по който са
гласували членовете на комисията, и мотивите
на всеки гласувал против, приетите нормативни
актове, правила, методики и указания.“
§ 10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Комисията приема правилник
за дейността си, който се обнародва в „Държавен вестник“.
(2) При осъществяване на дейността си
комисията се подпомага от администрация,
чиято структура и организация на работа се
определят с правилника по ал. 1.
(3) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица,
работещи по трудово правоотношение. За
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служителите по трудово правоотношение се
прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(4) За администрацията на комисията се
прилага Законът за администрацията, доколкото
друго не е предвидено в този закон.“
§ 11. В чл. 20 т. 4 се изменя така:
„4. внася ежегодно в Народното събрание
доклад за дейността на комисията;“.
§ 12. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране“ се
заменят с „Комисията за енергийно и водно
регулиране“.
2. В т. 32 думите „и отчет“ се заменят с „и
доклад“.
§ 13. В чл. 27, ал. 1, т. 2 думата „двадесет“
се заменя с „тридесет“.
§ 14. В чл. 31а, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думата „право“ се добавя „при необходимост“,
а след думата „период“ се добавя „но не почесто от веднъж на календарно тримесечие“.
§ 15. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2, т. 1“ се заменят с
„ал. 1“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 16. В чл. 36а, ал. 3 думите „в средствата
за масово осведомяване“ се заменят с „на интернет страницата си“.
§ 17. В глава трета, раздел VI се създават
чл. 38е, 38ж и 38з:
„Чл. 38е. Крайният снабдител информира
клиента, заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, когато отчетената
консумация на електрическа енергия или на
природен газ на крайните клиенти за това
шестмесечие е по-висока с над 50 на сто от
отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година.
Чл. 38ж. (1) Клиентът може да поиска от
оператора на електроразпределителната или
газоразпределителната мрежа да се извърши
метрологична експертиза на средството за търговско измерване. Експертизата се извършва
от Българския институт по метрология по реда
на глава пета от Закона за измерванията. Средството за търговско измерване се демонтира
и съхранява от оператора, който осигурява
изпращането му в Българския институт по метрология, запечатано с пломбите и стикерите,
записани в констативния протокол, съставен
при демонтажа.
(2) Разходите за метрологична експертиза
на средството за търговско измерване са за
сметка на:
1. оператора на електроразпределителната,
съответно на газоразпределителната мрежа, в
случай че експертизата докаже неизправност
на средството за търговско измерване;
2. клиента, в случай че експертизата докаже изправност на средството за търговско
измерване.
Чл. 38з. Когато по инициатива на крайния
снабдител ще бъде преустановено снабдяването

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

на клиента с електрическа енергия или природен
газ, крайният снабдител е длъжен да уведоми
клиента, по заявен от него начин, не по-късно
от три дни преди датата на преустановяване
на снабдяването. В случай че клиентът не е
заявил начин за уведомяване, той се уведомява
по начин, определен от крайния снабдител.“
§ 18. В чл. 39, ал. 4 се създава т. 5:
„5. производство на електрическа енергия
само за собствено потребление.“
§ 19. В чл. 40 се създава ал. 8:
„(8) Лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 се
издава и на лице, на което е предоставена
концесия или притежава право на ползване и
експлоатация върху енергийни обекти за производство, пренос и разпределение на топлинна
енергия, при условията на ал. 1 – 6.“
§ 20. В чл. 69а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране“ се заменят с
„Комисията за енергийно и водно регулиране“.
2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Предприятията по ал. 1, които не правят
инвестиции на своите площадки, са длъжни да
правят месечни вноски по сметка „Национален
план за инвестиции“ на Министерството на
енергетиката.
(4) Вноските по ал. 3 се определят в размер
на една дванадесета от изчислената годишна
вноска, която се определя за всяка календарна
година, като произведение на референтната цена
на тон емисии и предвидените за оператора
безплатни квоти за същата година. Вноската
се преизчислява при промяна на референтната
цена на тон емисии.
(5) Вноските по ал. 3 се внасят до 15-о число на текущия месец. За невнесените в срок
вноски се дължи законна лихва.
(6) Вноските по ал. 3 са публични държавни
вземания. Неплатените в срок вноски подлежат на принудително изпълнение от публичен
изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс. Актът за установяване
на вземането се издава от министъра на
енергетиката или от оправомощено от него
длъжностно лице.“
§ 21. Създава се чл. 80а:
„Чл. 80а. (1) Органите на Агенцията за
държавна финансова инспекция осъществяват
последващ контрол на енергийните предприятия, осъществяващи дейности при регулирани,
включително при преференциални цени на
електрическа енергия. Контролът обхваща финансово-стопанската и отчетната им дейност при
регулирани, включително преференциални цени.
(2) Не подлежат на контрол по ал. 1 производители на електрическа енергия, притежаващи
централа с обща инсталирана електрическа
мощност до 1 MW.
(3) Енергийните предприятия по ал. 1,
за които се прилага Законът за държавната
финансова инспекция, подлежат ежегодно на
контрол от органите на Агенцията за държавна
финансова инспекция в рамките на финансова
инспекция.
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(4) Енергийните предприятия по ал. 1, за
които не се прилага Законът за държавната
финансова инспекция, подлежат ежегодно на
контрол от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция чрез последващи
проверки.
(5) Заповедта за извършване на проверка от
органите на Агенцията за държавна финансова
инспекция се издава от директора на агенцията
или от оправомощени от него длъжностни лица
и не подлежи на обжалване.
(6) Министърът на енергетиката може да
поиска от Агенцията за държавна финансова
инспекция да извърши финансова инспекция
или последваща проверка по конкретен случай.
(7) При извършване на проверките по ал. 4
органите на Агенцията за държавна финансова
инспекция имат право:
1. на свободен достъп до проверявания обект;
2. да проверяват цялата документация,
свързана с финансово-стопанската и отчетната
дейност при регулирани цени, включително
преференциални цени;
3. да изискват от длъжностните лица в
проверяваните обекти документи, сведения и
справки във връзка с проверката.
(8) Лицата в проверяваните обекти са
длъжни да оказват съдействие на органите на
Агенцията за държавна финансова инспекция,
да осигуряват свободен достъп до служебните
помещения и до цялата документация и да предоставят в определените срокове необходимите
документи, сведения и справки, свързани с
проверката. Документите на чужд език се представят заедно със заверен превод на български
език. Лицата нямат право да отказват достъп
до информация, като се позовават на своя или
чужда търговска или банкова тайна, както и
на информация, класифицирана като държавна
или служебна тайна, при спазване на Закона
за защита на класифицираната информация.
(9) При извършване на проверките органите
на Агенцията за държавна финансова инспекция
са длъжни да:
1. се легитимират със служебна карта и
заповед за извършване на проверката;
2. отразяват точно резултатите от контролната дейност;
3. не разгласяват и не разпространяват информация, станала им известна при извършване
на проверките.
(10) За резултатите от извършена проверка
органите на Агенцията за държавна финансова инспекция изготвят доклад, който съдържа
направените констатации, подкрепени с доказателства.
(11) Докладът по ал. 10 се връчва на лицето,
което представлява енергийното предприятие.
След връчването на доклада лицето може да
даде писмено становище в 14-дневен срок от
връчването. Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се произнасят с
мотивирано писмено заключение в 7-дневен
срок от получаване на становището.
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(12) При данни за извършено престъпление
материалите от проверката се изпращат на
прокуратурата.
(13) Докладът по ал. 10 заедно с мотивираното писмено заключение и писменото становище по ал. 11 се изпраща в 7-дневен срок от
изготвянето му на министъра на енергетиката
и на комисията.
(14) Докладът по ал. 10 заедно с мотивираното писмено заключение и докладът за извършена финансова инспекция по ал. 3 заедно
с мотивираното писмено заключение се публикуват на интернет страницата на Агенцията
за държавна финансова инспекция в 7-дневен
срок от изготвяне на заключението.“
§ 22. В чл. 84 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и 5“.
2. В ал. 6, т. 2 след думите „оперативен
контрол“ се добавя „чрез предаване на данни
в реално време за производството на топлинна
и електрическа енергия“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Условията и начинът на изпълнение на
задълженията по ал. 6 се определят с наредба
на министъра на енергетиката.“
§ 23. В чл. 92 се създава т. 10:
„10. оператор на борсов пазар на електрическа енергия.“
§ 24. В чл. 100, ал. 1 след думите „последна инстанция“ се поставя запетая и се добавя
„операторът на борсовия пазар на електрическа
енергия“.
§ 25. В чл. 102 се правят следните допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „последна инстанция“ се поставя запетая и се добавя
„операторът на борсовия пазар на електрическа
енергия“.
2. В т. 1 след думите „крайните снабдители
на електрическа енергия“ се поставя запетая
и се добавя „оператора на борсовия пазар на
електрическа енергия“.
3. Създава се т. 4:
„4. информират участниците за сключените
сделки на организирания пазар.“
§ 26. В чл. 119, ал. 2 накрая се добавя
„като в този случай средствата за търговско
измерване се изграждат и монтират за сметка
на производителя или търговеца и са негова
собственост“.
§ 27. В чл. 123, ал. 1 се създава изречение
второ: „Правото за временно преустановяване
на снабдяването с електрическа енергия не може
да се реализира в почивен или празничен ден,
както и в деня, който го предшества.“
§ 28. В чл. 162 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Общественият доставчик, съответно
крайните снабдители са длъжни да изкупят от
производители, присъединени към съответната
мрежа, цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия,
регистрирано със сертификат за произход, по
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преференциални цени, определени съгласно
съответната наредба по чл. 36, ал. 3, с изключение на количеството електрическа енергия,
необходимо за осигуряване експлоатационната
надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия
от комбинирано производство и количествата,
които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на
чл. 119, ал. 1 или има сключени договори по
реда на глава девета, раздел VII, или с които
участва на пазара на балансираща енергия,
или която е потребявана от небитови клиенти,
които не са на бюджетна издръжка, и които
производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна
енергия. Количествата електрическа енергия от
високоефективно комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия се изкупуват до
размера на количествата, определени с решение
на комисията за определяне на индивидуална
цена за инсталациите.
(2) Производителят може да продава количествата електроенергия извън тези по ал. 1
по свободно договорени цени по реда на глава
девета, раздел VII, или на балансиращия пазар.“
§ 29. В чл. 185 се създава ал. 4:
„(4) Клиентите, присъединени към газопреносната или газоразпределителната мрежа, са
длъжни да предоставят достъп на упълномощени
представители на оператора на газопреносната
мрежа до собствените си съоръжения или до
съоръженията на оператора, монтирани в техни
имоти, за ограничаване или преустановяване на
преноса на природен газ, в случаите, предвидени в този закон или в договорите за пренос
и/или доставка на природен газ.“
§ 30. В чл. 203, ал. 1 думите „пред Върховния
административен съд“ се заменят с „по реда на
Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 31. В чл. 206, ал. 1 думите „20 000
до 1 000 000 лв.“ се заменят с „200 000 до
1 000 000 лв.“.
§ 32. В чл. 207б, ал. 1 думите „или чл. 38г“
се заменят с „чл. 38г, 38е, 38ж или 38з“.
§ 33. В чл. 208 ал. 1 се изменя така:
„(1) На енергийно предприятие, което не
предостави информация в случаите, предвидени в този закон, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му и поискана
от министъра на енергетиката, председателя
на комисията, органите на Агенцията за
държавна финансова инспекция, както и от
лицата по чл. 78, ал. 1, се налага имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.“
§ 34. Създава се нов чл. 209:
„Чл. 209. На енергийно предприятие, което
предостави невярна информация в случаите,
предвидени в този закон, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му и поискана
от министъра на енергетиката, председателя на
комисията, органите на Агенцията за държавна
финансова инспекция, както и от лицата по
чл. 78, ал. 1, се налага имуществена санкция
от 5000 до 100 000 лв.
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(2) При повторно извършено нарушение
имуществената санкция е в трикратен размер,
определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.“
§ 35. В чл. 225 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „а за нарушенията
по чл. 208 и 209 и от органите на Агенцията
за държавна финансова инспекция“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Наказателните постановления по чл. 208
и 209 се издават от директора на Агенцията за
държавна финансова инспекция или от оправомощени от него длъжностни лица в случаите,
когато нарушението е установено от органите на
агенцията при проверките по реда на чл. 80а.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 36. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 59 и 59а се изменят така:
„59. „Стаж в областта на енергетиката“ е
служебен и/или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност в държавни или
общински органи за управление на енергетиката,
в търговски дружества с предмет на дейност,
подлежащ на лицензиране по този закон или
на концесиониране по Закона за подземните
богатства, както и при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана
с управлението на дейностите в енергетиката.
59а. „Стаж в областта на водоснабдяването
и канализацията“ е служебен или трудов стаж,
придобит на ръководна или експертна длъжност
в държавни или общински органи за управление
на дейностите по водоснабдяване и канализация,
в търговски дружества с предмет на дейност,
подлежащ на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните
услуги, както и при осъществяване на научна
или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите по водоснабдяване
и канализация.“
§ 37. Параграф 16 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 38. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 54 от
2012 г.; доп., бр. 23 от 2013 г.) в § 198, ал. 1 в
текста преди т. 1 думите „чл. 162, ал. 2, т. 1“
се заменят с „преференциални цени“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. В едномесечен срок от влизането в
сила на този закон Народното събрание избира
председателя и останалите членове на Комисията за енергийно и водно регулиране. Мандатът
на заварените при влизането в сила на този
закон членове на комисията се прекратява с
встъпването в длъжност на новите членове.
§ 40. В едномесечен срок от избора на
членовете Комисията за енергийно и водно
регулиране приема правилник за дейността си.
§ 41. (1) Комисията през първия мандат се
обновява по жребий. Председателят на комисията не участва в жребия.
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(2) След изтичането на три години от избирането є комисията се обновява с четирима
членове.
§ 42. (1) В двумесечен срок от влизането
в сила на този закон крайните снабдители на
електрическа енергия, крайните снабдители
на природен газ, операторите на електрораз
пределителни мрежи и операторите на газоразпределителни мрежи правят предложение
до комисията за изменение на общите условия
по договорите в съответствие с разпоредбите
на чл. 38е – чл. 38з.
(2) До одобряване на проектите на общи
условия по ал. 1 се прилагат действащите общи
условия.
(3) В двумесечен срок от влизането в сила
на този закон клиентите може да заявят начина
на уведомяване по чл. 38з.
§ 43. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и 102 от
2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г.,
бр. 66 и 103 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в
чл. 5, ал. 1 думите „Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране“ се заменят с
„Комисията за енергийно и водно регулиране“.
§ 44. Издадените актове от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране по
прилагането на Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и
Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационните услуги запазват действието си.
§ 45. Наредбата по чл. 4, ал. 2, т. 21 се издава в 6-месечен срок от влизането в сила на
този закон при спазване на изискванията за
държавните помощи.
§ 46. Разпоредбата на чл. 69а, ал. 6 се
прилага и за неплатените вноски по чл. 69а,
ал. 3, които енергийните предприятия са били
длъжни да правят в периода от 1 януари 2013 г.
до влизането в сила на този закон.
§ 47. Неплатените вноски от енергийните
предприятия по чл. 69а, ал. 3, дължими за
периода от 1 януари 2013 г. до 1 април 2014 г.,
се внасят до 31 декември 2019 г. по реда, определен с наредбата по чл. 69а, ал. 2.
§ 48. Лицензията за производство на електрическа енергия само за собствено потребление,
издадена на производител до влизането в сила
на този закон, запазва действието си до изтичането на срока, за който е издадена, освен ако
лицензиантът направи искане за прекратяване
на лицензията.
§ 49. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105
и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36,
52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95
и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19,
28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.,
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бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от
2014 г. и бр. 12 и 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10б, ал. 3, т. 4 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР)“ се заменят с „Комисията за енергийно
и водно регулиране (КЕВР)“.
2. Навсякъде в закона абревиатурата „ДКЕВР“
се заменя с „КЕВР“.
§ 50. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от
2014 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.) в чл. 37 навсякъде
думите „Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране“ се заменят с „Комисията за
енергийно и водно регулиране“.
§ 51. В Закона за железопътния транспорт
(обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от
2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от
2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22,
35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47
от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.) в чл. 35, ал. 5
думите „Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране“ се заменят с „Комисията за
енергийно и водно регулиране“.
§ 52. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и
други длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.;
изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г.,
бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73
от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от
2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г.,
бр. 38 от 2012 г. , бр. 30 и 71 от 2013 г. и бр. 12
от 2015 г.) в чл. 2, ал. 1 се създава т. 13а:
„13а. председателят и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране;“.
§ 53. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.;
изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109
от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на
Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от
2014 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) в текста преди т. 1 думите „Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР)“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. определя с методиката по чл. 35, ал. 5
от Закона за енергетиката разпределението на
разходите, произтичащи от задълженията за
закупуване по преференциални цени на електрическа енергия, произведена от възобновяеми
източници, между всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система;“.
2. В чл. 18:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 2:
„2. приоритетно оставяне в работа от оператора на преносната или разпределителната
мрежа на електропроизводствените мощности
на енергийните обекти по чл. 24, т. 3 с комбиниран цикъл и индиректно използване на
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биомаса, от чието общо тегло животинският
тор е не по-малко от 50 на сто, и с комбиниран
цикъл и индиректно използване на биомаса от
растителни отпадъци от собствено земеделско
производство, при спазване на баланса между
производството и потреблението при излишък,
след изчерпване на заявките за балансиране
надолу и без ограничение на работните часове
през годината на съответната централа;“
бб) досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8;
б) в ал. 2 думите „т. 5, 6 и 7“ се заменят с
„т. 6, 7 и 8“;
в) в ал. 4 навсякъде абревиатурата „ДКЕВР“
се заменя с „КЕВР“;
г) в ал. 6 накрая се добавя „и 3“.
3. В чл. 24 т. 3 се изменя така:
„3. с инсталирана електрическа мощност до
1,5 MW, за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса,
от чието общо тегло животинският тор е не
по-малко от 50 на сто, и с инсталирана електрическа мощност до 500 kW за производство
на енергия с комбиниран цикъл и индиректно
използване на биомаса от растителни отпадъци
от собствено земеделско производство, които
се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или
производствени зони.“
4. В чл. 30:
а) в ал. 1 и 2 абревиатурата „ДКЕВР“ се
заменя с „КЕВР“;
б) алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Производителят на електрическа енергия
от възобновяеми източници с инсталирана мощност над 200 kW осигурява предаването на данни
в реално време на оператора на преносната
или на разпределителната електрическа мрежа
за доставената в мястото на присъединяване
електрическа мощност, както и дистанционно
управление на тази мощност. Операторите на
разпределителната електрическа мрежа предават на оператора на преносната електрическа
мрежа обобщени данни в реално време за
доставената в точките на присъединяване на
електрическа мощност по райони на присъединяване от различните видове възобновяеми
източници с инсталирана мощност над 200 kW.
(5) Операторът на преносната или на разпределителната електрическа мрежа ограничава
дистанционно или по диспечерско разпореждане подаваната към електрическата мрежа
енергия в случаите, когато бъдат надвишени
преносните възможности на мрежата, към която
производителят е присъединен, или в случаите
по чл. 73 от Закона за енергетиката.
(6) Операторът на преносната или на разпределителната електрическа мрежа незабавно
уведомява по начин, определен в договора за
достъп, производителя на електрическа енергия
от възобновяеми източници за предстоящи ограничения, като посочва дата и час на въвеждане
и съответния обхват.“;
в) в ал. 7 абревиатурата „ДКЕВР“ се заменя
с „КЕВР“.
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5. В чл. 31:
а) в ал. 5, т. 1 се създава изречение второ:
„За обектите по чл. 24, т. 3 определената средногодишна продължителност на работа не се
прилага.“;
б) навсякъде абревиатурата „ДКЕВР“ се
заменя с „КЕВР“.
6. В чл. 32:
а) в ал. 1 и 4 думите „Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране“ се заменят с
„Комисията за енергийно и водно регулиране“;
б) в ал. 6 абревиатурата „ДКЕВР“ се заменя
с „КЕВР“.
7. В чл. 60, ал. 1, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 и
2“ се заменят с „ал. 1, т. 1 и 3“.
8. В останалите текстове на закона думите
„Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“, а абревиатурата
„ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.
§ 54. Насърченията по чл. 18, ал. 1, т. 6, 7
и 8, както и чл. 31 и 32 от Закона за енергията
от възобновяеми източници не се прилагат за
енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници,
които са въведени в експлоатация след влизането в сила на този закон, с изключение на
обектите по чл. 24, т. 1 и 3.
§ 55. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от
2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33,
37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98
и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52,
54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от
2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.,
бр. 35 и 40 от 2014 г., бр. 8, 12 и 14 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 7д се изменя така:
„Чл. 7д. Дейности, свързани с експлоатацията
на даден географски район, са:
1. добив на нефт или природен газ;
2. търсене, проучване или добив на въглища
или други твърди горива;
3. експлоатация на летища, пристанища
или други терминални бази, използвани при
превоз по въздух, по море или по вътрешни
водни пътища.“
2. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 19:
„19. договори за застраховка, покриващи
отговорност за ядрена вреда, в изпълнение на
Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, съставена във Виена на
21 май 1963 г. (ратифицирана със закон – обн.,
ДВ, бр. 64 от 1994 г.; изм., бр. 63 от 2002 г.)
(обн., ДВ, бр. 76 от 1994 г.; попр., бр. 91 от
1994 г.) и Закона за безопасно използване на
ядрената енергия.“
§ 56. В Закона за ограничаване изменението
на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм.,
бр. 14 от 2015 г.) в чл. 57 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Приходите от продажбата на квотите
по ал. 1 се трансферират по бюджета на Ми-
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нистерството на енергетиката и се разходват
съгласно чл. 35, ал. 6 от Закона за енергетиката.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 57. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 13, който влиза в сила от
1 януари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 26 февруари 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1543

РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството на Комисията
по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобож дава К ирил Добрев Добрев
като заместник-председател на Комисията
по културата и медиите.
2. Избира Красимира Пенева Анастасова
за заместник-председател на Комисията по
културата и медиите.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 26 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1527

РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството и попълване
състава на Комисията по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Ос во б ож да в а Д а н ие л а А н ас т ас ов а
Дариткова-Проданова като заместник-председател на Комисията по здравеопазването.
2. Избира Даниела Анастасова Дариткова-Проданова за председател на Комисията
по здравеопазването.
3. Избира Кирил Добрев Добрев за заместник-председател на Комисията по здравеопазването.
4. Избира Вяра Михайлова Церовска за
член на Комисията по здравеопазването.
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Решението е прието от 43-то Народно събрание на 26 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1528

РЕШЕНИЕ

з а п ром я на в с ъ с т а в а и р ъководс т во т о
на постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея по
франкофония
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Иван Костадинов Станков
като член и ръководител на постоянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.
2. Избира Георги Недков Кючуков за член
и ръководител на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея по франкофония.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 26 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1529

РЕШЕНИЕ

за попъ лване състава на Комиси ята по
правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Лъчезар Стаменов Никифоров за
член на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 26 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1530

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
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РЕШИ:
Избира Лъчезар Стаменов Никифоров за
член на Комисията по вероизповеданията и
правата на човека.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 26 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1531

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комиси ята по
външна политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Вяра Михайлова Церовска
като член на Комисията по външна политика.
2. Избира Красимир Петров Петров за
член на Комисията по външна политика.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 26 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1541

М И Н ИС Т ЕР С Т ВА
И Д РУ Г И ВЕ ДОМС Т ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Инспектората
на Министерството на отбраната (ДВ, бр. 86
от 2010 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Инспек торат ът се ръководи от
главен инспектор на Министерството на
отбраната, който е пряко подчинен на министъра на отбраната.“
§ 2. В чл. 4, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. извършване на оценка на корупционния риск;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 3. В чл. 9 в т. 7 и 8 думите „дирекция
„Главен инспекторат“ в Министерския съвет“ се заменят с „Главния инспекторат към
Министерския съвет“.
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§ 4. В чл. 16, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. проверки на бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на оперативните
способности във въоръжените сили;“.
2. В т. 4 думите „и жалби“ се заличават.
3. В т. 5 думата „разкриване“ се заменя
с „установяване“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
1317

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-196
от 19 февруари 2015 г.

за реда за осъществяване на превантивен
контрол от органите за пожарна безопасност
и защита на населението на Министерството
на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът
за осъществяване на превантивен контрол от
органите за пожарна безопасност и защита
на населението (ПБЗН) на Министерството
на вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. Превантивният контрол е комплекс
от мероприятия за контрол по спазване на
изискванията за защита при бедствия, регламентирани в Закона за защита при бедствия
(ЗЗБ), издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове и в случаите,
предвидени в други закони.
Чл. 3. Дейността на органите, осъществяващи превантивен контрол, се планира чрез:
1. планове за дейността на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (ГДПБЗН), Столична дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН), Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
(РДПБЗН) и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)
към СДПБЗН в съответствие с установения
ред в МВР;
2. графици за извършване на проверки.
Чл. 4. При осъществяване на превантивен
контрол органите за ПБЗН на МВР:
1. извършват проверки за спазване на изис
кванията за защита при бедствия;
2. извършват проверки за спазване на
нормативната уредба при одобряването на
устройствени планове и участват в държавни
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приемателни комисии и експертни съвети
по устройство на територията;
3. извършват проверки по изготвяне и
съгласуване на аварийни планове;
4. дават задължителни предписания;
5. прилагат мерки за административна
принуда при установяване на нарушения на
изискванията за защита при бедствия;
6. изискват от държавни органи, органи
на местното самоуправление, организации,
юридически лица и граждани документи и
сведения, свързани с осигуряването на защитата на населението от бедствия;
7. извършват проверки на колективни средства за защита за спазване на изискванията
за правилната им експлоатация;
8. извършват контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия в други
случаи, предвидени със закон.
Г л а в а

в т о р а

ОБХВАТ НА ПРЕВАНТИВНИЯ
КОНТРОЛ
Раздел I
Контрол по спазване на изискванията за
устройственото планиране на територията
и на инженерно-техническите правила за
инвестиционно проектиране, изграждане и
експлоатация на строежите
Чл. 5. Органите за ПБЗН участват в експертни съвети по устройство на територията
и дават писмени становища при одобряването
на проекти на общи и подробни устройствени планове по отношение на необходимите
превантивни мерки и начин на устройство и
защита на застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда на Наредбата за условията, реда
и органите за извършване на анализ, оценка
и картографиране на рисковете от бедствия,
приета с ПМС № 264 от 2012 г. (ДВ, бр. 84
от 2012 г.), и общинските планове по чл. 9
от Закона за защита при бедствия.
Чл. 6. Органите за ПБЗН участват в съгласувателни процедури на инвестиционни
проекти на строежи по чл. 12, ал. 1 и 2,
чл. 35 и 36 ЗЗБ.
Ч л. 7. Орга н и т е за П БЗН у час т ват в
държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежите по реда
на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в
експлоатаци я на ст роеж ите в Реп ублика
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти
(ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
Чл. 8. Органите за ПБЗН съгласуват техническите задания за изграждане и реконструкция на колективни средства за защита.
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Раздел ІI
Контрол по спазване на изискванията на
Закона за защита при бедствия и издадените
въз основа на него подзаконови нормативни
актове
Чл. 9. Органите за ПБЗН контролират
изпълнението на задълженията на юридическите лица и едноличните търговци по чл. 35
ЗЗБ, като извършват проверки за:
1. наличие, актуалност и съответствие на
аварийния план с изискванията за неговото
съдържание съгласно чл. 35, ал. 1 или 2 ЗЗБ;
2. ресурсното осигуряване на дейностите
при авария съгласно аварийния план;
3. предоставената информация на кмета на съответната община за източниците
на рискове и вероятните последствия при
аварии и начините за ликвидирането им,
както и мероприятията, силите и средствата
за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи в обекта;
4. наличие на разпределение на задълженията и отговорните структури и лица
за изпълнението на предвидените мерки за
ограничаване и ликвидиране на последиците
от аварии в обекта;
5. мерките за защита на персонала и пребиваващите на територията на обекта лица;
6. наличие на средства и ресурси за защита на работещите и на пребиваващите на
територията на обектите;
7. обучение на персонала и провеждане
на тренировки по аварийния план;
8. наличие на локални системи за оповестяване;
9. установения ред за информиране на
орг а н и т е н а и зп ъ л н и т е л н ат а в л ас т п ри
въвеждане на аварийния план в действие
(наличие на схема на оповестяване);
10. начина за взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.
Чл. 10. Органите за ПБЗН контролират
изпълнението на задълженията на юридическите лица и едноличните търговци, които
ос ъщес т вя ват дей нос т в п роизводс т вен и
сгради и в сгради за обществено обслужване
по чл. 36 ЗЗБ, като извършват проверки за:
1. наличие, актуалност и съответствие
на плана за защита при бедствия с изискванията за неговото съдържание съгласно
чл. 36, ал. 1 ЗЗБ;
2. наличието на средства и ресурси за
защита на пребиваващите на територията
на обектите;
3. обучение на персонала и провеждане
на тренировки за изпълнение на плана за
защита при бедствия на пребиваващите;
4. наличие на локалните системи за оповестяване;
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5. начина за взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.
Чл. 11. Органите за ПБЗН при упражняване на превантивен контрол по ЗЗБ извършват проверки по реда на чл. 17, ал. 1, т. 3
за съответствието на плановете за защита
при бедствия на органите на централната
изпълнителна власт, областните управители
и кметовете на общини с изискванията на
чл. 9 ЗЗБ и актуалността на съдържанието им.
Чл. 12. Органите за ПБЗН контролират
изпълнението на Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане,
предоставяне и от читане на запасите от
индивидуални средства за защита, приета с
Постановление № 3 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 5 от 2009 г.).
Ч л. 13. Органи т е за ПБЗН кон т ролират изпълнението на Наредбата за реда за
изграж дане, поддържане и използване на
колективните средства за защита, приета с
Постановление № 60 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 23 от 2009 г.).
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОРГАНИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ
ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ
Раздел I
Pед за осъществяване на превантивния
контрол
Чл. 14. За осъществяване на дейността
по глава втора органите за ПБЗН самостоятелно или съвместно с други държавни
контролни органи:
1. извършват проверки на обекти по чл. 35
и 36 ЗЗБ;
2. извършват проверки по чл. 12;
3. извършват проверки по чл. 13;
4. извършват проверк и за конт рол по
изпълнението на дадените предписания при
предходни проверки по т. 1, 2 и 3;
5. извършват проверки по предложения
по чл. 107, ал. 3 АПК, свързани с нарушения
на изискванията на ЗЗБ и подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане;
6. участват в проверки, извършвани от
междуведомствени комисии, назначени със
заповеди на министър-председателя, министри, областни управители и кметове на
общини.
Чл. 15. Проверките по чл. 14 се извършват:
1. най-малко веднъж годишно – за обектите по чл. 35 ЗЗБ;
2. най-малко веднъж на три години – за
обектите по чл. 36 ЗЗБ;
3. най-малко веднъж годишно – за проверките по чл. 12;
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4. най-малко два пъти годишно – за проверките по чл. 13.
Чл. 16. (1) При констатиране на нарушения на ЗЗБ и издадените въз основа на
него подзаконови актове органите, които
осъществяват превантивен контрол:
1. съставят констативни актове (приложение № 1), в които дават задължителни
предписания;
2. съставят актове за установяване на
административни нарушения;
3. изискват от държавни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването
на защита на населението;
4. прилагат принудителни административни мерки по изпълнение на чл. 90 ЗЗБ.
(2) Резултатите от извършените проверк и се от разяват в констативен протокол
(приложение № 2), при условие че липсват
обстоятелства за издаване на други административни актове.
(3) Направените задължителни предписания се завеждат в дневник за извършените
проверки (приложение № 3).
Чл. 17. (1) Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“:
1. организира осъществяването на превантивен контрол на територията на цялата
страна;
2. ръководи, контролира и оценява дейността на СДПБЗН/РДПБЗН по осъществяването на превантивен контрол;
3. извършва проверки, разпоредени от
министъра на вътрешните работи, от главния секретар на МВР или от директора на
ГДПБЗН;
4. осъществява методическа помощ на
СДПБЗН/РДПБЗН при осъществяване на
превантивен контрол;
5. взаимодейства с органите на държавната власт, юридически лица и еднолични
търговци при осъществяването на превантивен контрол.
(2) Столичната и регионалните дирекции
„Пожарна безопасност и защита на населението“:
1. организират и осъществяват превантивен контрол на територията на определения
им район на действие;
2. извършват проверки, разпоредени от
директора на ГДПБЗН или от директора на
СДПБЗН/РДПБЗН;
3. изпълн яват у казани ята на ГДПБЗН
при осъществяване на превантивен контрол;
4. осъществяват превантивен контрол и
съвместно с представители на други държавни
контролни органи;
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5. взаимодействат с органите на държавната власт, юридически лица и еднолични
търговци при осъществяването на превантивен контрол.
(3) Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ към СДПБЗН:
1. организират и осъществяват превантивен контрол на територията на определения
им район на действие;
2. извършват проверки, разпоредени от
директора на СДПБЗН и от началника на
РСПБЗН;
3. изпълн яват у казани ята на ГДПБЗН
при осъществяване на превантивен контрол;
4. осъществяват превантивен контрол и
съвместно с представители на други държавни
контролни органи;
5. взаимодействат с органите на държавната власт, юридически лица и еднолични
търговци при осъществяването на превантивен контрол.
Чл. 18. Директорът на ГДПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира
дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи превантивен контрол на територията
на страната;
2. организира изпълнението на заповедите
и разпорежданията на министъра на вътрешните работи и на главния секретар на МВР;
3. информира и се отчита пред министъра на вътрешните работи и пред главния
секретар на МВР за дейността по осъществяване на превантивен контрол от органите
за ПБЗН;
4. утвърждава график за извършване на
проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на превантивен
контрол;
5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на СДПБЗН/
РДПБЗН за дейността им по осъществяване
на превантивен контрол.
Чл. 19. Директорът на СДПБЗН/РДПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира
дей но с т т а н а орг а н и т е, о с ъще с т в я ва щ и
превантивен контрол в определения район
на действие;
2. организира и отговаря за изпълнението
на заповедите и указанията на директора
на ГДПБЗН;
3. информира и се отчита пред директора
на ГДПБЗН за дейността по осъществяване
на превантивен контрол;
4. утвърждава списък на обектите, подлежащи на превантивен контрол в района на
действие на СДПБЗН/РДПБЗН;
5. със заповед разпределя обектите от
сп ис ък а по т. 4 меж д у с л у ж и т е л и т е о т
СДПБЗН/РДПБЗН, осъществяващи превантивен контрол;
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6. утвърждава график за извършване на
проверки на РСПБЗН към СДПБЗН за дейността им по осъществяване на превантивен
контрол;
7. определя със заповед състава на комисии
за извършване на проверки на РСПБЗН към
СДПБЗН за дейността им по осъществяване
на превантивен контрол;
8. утвърждава график за извършване на
проверки на обекти в района на действие
на СДПБЗН/РДПБЗН.
Ч л. 20. Нача л н и к ът на РСП БЗН к ъм
СДПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира
дей но с т т а н а орг а н и т е, о с ъще с т в я ва щ и
превантивен контрол в определения район
на действие;
2. организира и отговаря за изпълнението
на заповедите и указанията на директора
на СДПБЗН;
3. информира и се отчита пред директора
на СДПБЗН за дейността по осъществяване
на превантивен контрол;
4. утвърждава списък на обектите, подлежащи на превантивен контрол в района
на действие на РСПБЗН;
5. със заповед разпределя обектите от списъка по т. 4 между служителите от РСПБЗН,
осъществяващи превантивен контрол;
6. утвърждава график за извършване на
проверки на обекти в района на действие
на РСПБЗН;
7. изготвя анализ за извършения превантивен контрол от РСПБЗН и го предоставя
на СДПБЗН.
Раздел II
Pед за отчитане на превантивния контрол
Чл. 21. (1) За обектите по чл. 19, т. 4 се
създава досие, което се съхранява в съответната СДПБЗН/РДПБЗН и съдържа информация и документи, свързани със защита
на населението, и копия на всички издадени
документи, свързани с осъществявания превантивен контрол в обекта.
(2) За обектите по чл. 20, т. 4 се създава
досие, което се съхран ява в съответната
РСПБЗН към СДПБЗН и съдържа информация и документи, свързани със защита
на населението, и копия на всички издадени документи, свързани с осъществявания
превантивен контрол в обекта.
Чл. 22. (1) Дейността на органите за ПБЗН,
които осъществяват превантивен контрол,
се отчита:
1. ежедневно – чрез попълване на дневник
(приложение № 4);
2. месечно – чрез изготвяне на информация (приложение № 5);
3. шестмесечно – чрез изготвяне на информация (приложение № 6).
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(2) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се
изпраща в ГДПБЗН до 5-о число на месеца,
следващ отчетния период.
Чл. 23. Дейността на СДПБЗН/РДПБЗН
и РСПБЗН към СДПБЗН се проверява и
оценява по методика, утвърдена от главния
секретар на МВР.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

МЕРКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА
ПРИНУДА
Чл. 24. Установяването на нарушенията,
издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл. 25. (1) Актовете за установяване на
административни нарушения (приложение
№ 7) се съставят от органите на ГДПБЗН,
които осъществяват превантивен контрол.
(2) Въз основа на съставен акт за установяване на административно нарушение
се издава наказателно постановление (приложение № 8).
(3) Наказателните постановления се издават от директора и от заместник-директора на
ГДПБЗН, от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН и от началниците на РСПБЗН към
СДПБЗН.
(4) Актовете за установяване на административни нарушения и издадените наказателни постановления се завеждат в дневник
(приложение № 9).
Чл. 26. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, които създават опасност от възникване на бедствия и
производствени аварии, и за отстраняване
на вредните последици от тях се прилагат
следните принудителни административни
мерки:
1. спиране на строителството, въвеждането
в експлоатация и използването на обекти,
които създават опасност за населението при
бедствия;
2. спиране на използването на инсталации,
уреди и съоръжения, които създават опасност
за населението при бедствия;
3. спиране на други дейности, които създават опасност за населението при бедствия.
(2) Производството по налагане на принудителна административна мярка започва
със съставяне на акт за установяване на
нарушения, свързани с неизпълнение на задължения по Закона за защита при бедствия
и за отстраняване на вредните последици от
тях (приложение № 10).
(3) Въз основа на съставения акт по ал. 2
директорът на ГДПБЗН в случаите по ал. 1,
т. 1 или директорът на СДПБЗН/РДПБЗН в
случаите по ал. 1, т. 2 и 3 издава заповед за
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налагане на принудителна административна
мярка (приложение № 11).
(4) При н у д и т ел ната а д м и н ис т рат и вна
мярка се обявява чрез съставяне на протокол (приложение № 12), а в приложимите
случаи – и с поставяне на лепенка с печат
(приложение № 13).
Чл. 27. (1) Отм яната на принудителна
административна мярка се извършва от органа, който я е наложил, чрез издаване на
заповед (приложение № 14).
(2) Заповедта за отмяна на принудителната административна мярка се изпълнява
от териториалния орган за ПБЗН, осъществяващ превантивен контрол, с издаване на
изпълнителен акт (приложение № 15).
(3) Съставените актове по чл. 26, ал. 2
и заповедите по чл. 26, ал. 3 се завеждат в
дневник (приложение № 16).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № Iз553 от 2013 г. за реда за организиране и
осъществяване на превантивен контрол от
органите на пожарна безопасност и защита
на населението на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 29 от 2013 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за пожарна безопасност и
защита на населението, които осъществяват
превантивен контрол.
Министър:
Веселин Вучков
Приложение № 1
към 16, ал. 1, т. 1
МИНИСТЕРСТВО
Н А В ЪТ РЕ Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ –
................................................
КОНСТАТ И ВЕН А К Т
за резултатите от проверка, извършена
на основание чл. 135 ЗМВР
№ ......................./........20.... г.
Днес, ......................... 201... г., подписаният/ата
.............................................................................. ,
на длъжност ........................................................
в ........................................................................... ,
(структурно звено за ПБЗН)
на основание чл. 135 ЗМВР и чл. 87 от Закона за
защита при бедствия извърших проверка на обект:
...............................................................................
.............................................................................. ,
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и съставих настоящия констативен акт на проверявания: ................................................................
....................................................................................
(трите имена, месторабота и длъжност)
При проверката констатирах следното: в
гр./с. ......................, на адрес: .................................
....................................................................................
(описват се констатираните несъответствия с изискванията на ЗЗБ и подзаконовите нормативни актове)
В резултат на констатираното и съобразно правомощията ми по чл. 89 от Закона за защита при
бедствия и чл. 135, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи за отстраняване
на нарушенията давам следните задължителни
предписания:
№ по ред задължително предписание срок за
изпълнение
1. ................................................................................
....................................................................................
2. ................................................................................
....................................................................................
3. ................................................................................
....................................................................................
4. ................................................................................
....................................................................................
5. ................................................................................
....................................................................................
Съставил констативния акт:
..................................... (подпис)
Проверено лице:
..................................... (подпис)
.......................... 20..... г.
При неизпълнение на задължителните предписания се носи административнонаказателна
отговорност по чл. 94, ал. 5 ЗЗБ.
Настоящият констативен акт може да се оспори
по административен ред пред по-горестоящия
административен орган ......................................,
чрез административния орган, който го е издал,
в 14-дневен срок от съобщаването му по реда
на АПК.
Настоящият констативен акт може да бъде оспорен и по съдебен ред чрез органа, който го е
издал, пред Административен съд – гр. .............
............................, в 14-дневен срок от съобщаването
му по реда на АПК.
Настоящият констативен акт се състави в два
еднообразни екземпляра.

ВЕСТНИК
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Приложение № 2
към чл. 16, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО
Н А В ЪТ РЕ Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ –
................................................
КОНСТАТ И ВЕН П РОТОКОЛ
за резултатите от проверка, извършена
на основание чл. 135 ЗМВР
№ ......................./........20.... г.
Днес, ________ 20__ г., подписаният __________
______________________________________________________ ,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от ________________________________________
__________________________, гр. ___________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
съставих настоящия констативен протокол във
връзка с извършена на _____________________ 20__ г.
проверка на обект: ________________________________
Проверени бяха:
_______________________________________________________
(описват се всички проверени обстоятелства, свързани с изпълнението на приложимите към обекта
на проверката изисквания)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ
нарушения на правилата и нормите за защита
при бедствия.
Дата: ....... 20... г.
Извършил проверката:
___________________________
(трите имена и подпис)

Приложение № 3
към чл. 16, ал. 3
ДНЕВНИК
за извършени проверки и съставените констативни актове по Закона за защита при бедствия
в ................................
Започнат на: ............... Завършен на: ................... Съдържа: ............ бр. листа
№ на съста- Име, презиме, фами- Длъжност на съсЗабеНарушение
Дадени
Срок за
№ вения конлия на съставилия
тавилия консталежпо ЗЗБ
предписания изпълнение
стативен акт констативния акт
тивния акт
ка
1
2
3
4
5
6
7
8

Забележка. По колона 6 се изписват дадените предписания.

По чл. 12 (брой)

По чл. 13 (брой)

На обекти по чл. 35 от ЗЗБ (брой обекти)

На обекти по чл. 36 от ЗЗБ (брой обекти)

По чл. 12 (брой)

По чл. 13 (брой)

ПЛАНИРАНИ
ПРОВЕРКИ

2

3

4

5

6

7

8

9 10

ИЗВЪРШЕНИ
ПРОВЕРКИ

11

12

13

14 15

16

ВЕСТНИК

6

ВРЪЧЕНИ
(ИЗДАДЕНИ)
ДОКУМЕНТИ

Връчени актове за установяване на
административни нарушения (брой)

20

21

Служители, участващи в извършваните дейности по
колони от 6 до 12 и по колони 15 и 16 (брой)

За констатирани други нарушения
на разпоредбите на ЗЗБ

17 18 19

За констатирани нарушения при
проверките по т. 6 – 9

Допълнителни дейности

За неизпълнени предписания

5

Констативни актове (брой)

4

Констативни протоколи (брой)

3

Участие в държавни приемателни комисии
(брой строежи)

2

Участие в работата на ЕСУТ (брой заседания)

ДЪРЖАВЕН

Общ брой предписани мероприятия от проверки

1

Общ брой констатирани нарушения от всички извършени
проверки

Дата

Брой обекти, проверени в рамките на междуведомствени
комисии (извън тези по колона 6 до 11)

№ по
ред

По предложения по чл. 107, ал. 3 от АПК,
свързани с нарушения на изискванията на ЗЗБ
и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане

16

По изпълнение на дадените предписания

В обекти по чл. 36 от ЗЗБ (брой обекти)

1

В обекти по чл. 35 от ЗЗБ (брой обекти)

Структурно звено за ПБЗН

С Т Р.
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Приложение № 4
към чл. 22, ал. 1, т. 1

ДНЕВНИК
за отчитане дейността на органите за ПБЗН, които осъществяват превантивен контрол
Вид на проверката Проверен обект Връчен документ, Приложени форми Забележка
по чл. 14
(адрес)
№ и дата
на въздействие
7

Приложение № 5
към чл. 22, ал. 1, т. 2

Информация за извършената дейност по направление превантивен контрол
през месец ……. 20… г. от СД/РДПБЗН – .........

СДПБЗН/
РДПБЗН
Забележки: 1. Информацията да бъде подавана в изпратения формат: font-Times New Roman, font size-8.
2. Когато по някоя от колоните няма извършена дейност, се поставя цифра „0“.
3. В колона 21 се попълва броят на актовете за установяване на административни нарушения
извън случаите, посочени в колони 19 и 20.

22
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Приложение № 6
към чл. 22, ал. 1, т. 3

1
2
3
4
5
6
7
8
СДПБЗН/
РДПБЗН
Забележка. Когато по някоя от колоните няма извършена дейност, се поставя цифра „0“.

Приложение № 7
към чл. 25, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО
Н А В ЪТ РЕ Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ –
................................................
Сериен № _________
АКТ

за установяване на административно нарушение
№ …... ......./……........ 20... г.
Днес, ..................... 20... г., подписаният/ата ..............
........................................................................................... ,
(трите имена)
на длъжност ...................................................................
(посочва се заеманата длъжност)
при ................................................................................... ,
(структурно звено за ПБЗН)
в присъствието на свидетелите:
1. ........................................................................................
2. ....................................................................................... ,
(трите имена и адрес по лична карта, ЕГН, какъв е
свидетелят: очевидец, присъствал при установяване
на нарушението или при съставяне на акта)
и на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за защита
при бедствия съставих настоящия акт срещу ........
........................................................................................... ,
(трите имена на нарушителя, ЕГН/наименование на
ЮЛ или ЕТ, ЕИК)

ВРЪЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (брой)

за констатирани нарушения
(брой)

връчени заповеди за налагане на ПАМ (брой)

за неизпълнени предписания
(брой)

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА
ДЕЙНОСТ
Връчени актове за установяване на административни нарушения (АУАН)

ПАМ

връчени актове за установяване на нарушения по
Закона за защита при бедствия (брой)

Спрямо колко от неизпълнените
мероприятия са предприети административно-наказателни и принудителни административни мерки (брой)

Неизпълнени предписания с изтекли
срокове през отчетното шестмесечие
(брой)

Структурно
звено
за ПБЗН

Обекти с неизпълнени предписания с
изтекли срокове през отчетното
шестмесечие (брой)

Информация за извършената дейност по направление превантивен контрол
през ...-..о шестмесечие на 20... г. от СДПБЗН/РДПБЗН – .............

9

адрес на ФЛ/седалище и адрес на управление на
ЮЛ или ЕТ: гр. ............................................, ул. .........
..................................... № ....., бл. .…., вх. ....., ап. ...... ,
адрес за кореспонденция ....................................., на
длъжност ...................................................................... ,
затова, че .......................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
......................................................................................... ,
(описват се точно нарушението, датата, мястото
и обстоятелствата, при които е извършено, кога е
констатирано)
при което е нарушил чл. ...........................................
Иззех като доказателство следните вещи и документи: .............................................................................
..........................................................................................
(описват се подробно, ако има такива, и кому са
предадени за пазене)
От нарушението са претърпели имуществени
вреди: .............................................................................
..........................................................................................
............... (описват се имена, адрес, ЕГН на лицата)
Свидетели: 1. .................
(подпис)
2. .................
СЪСТАВИЛ АКТА:
(подпис)
.....................................
(подпис)
Запознах се със съдържанието на акта и правя
следните допълнения и възражения:
..........................................................................................
..........................................................................................
.................... 201... г.
НАРУШИТЕЛ:
..............................
(подпис)

С Т Р.
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При отказ на нарушителя да подпише акта същото се документира с подписа на свидетеля:
..........................................................................................
..........................................................................................
(трите имена, постоянен адрес, адрес за
кореспонденция, ЕГН)
Подпис: .......................................…………...
Разписка:
Днес, .......... 20....., .........................................................
......................................................................................... ,
(трите имена на нарушителя или на неговия
представител)
удостоверявам, че получих екземпляр от акта за
нарушение. Уведомен съм, че в тридневен срок
мога да направя допълнителни пояснения и възражения. Задължавам се да уведомя административнонаказващия орган при промяна на адреса си.
........................................ (подпис на нарушителя)
Настоящият акт е съставен в три еднообразни
екземпляра.

Приложение № 8
към чл. 25, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО
Н А В ЪТ РЕ Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ –
................................................
Н А К АЗАТЕЛНО
ПОСТА НОВЛЕНИЕ
№ ............................../.................... 20...... г.
Днес, ........ 20...... г., подписаният .............................
......................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на
административнонаказващия орган)
като разгледах акт за установяване на административно нарушение № .......... от ............. 20..... г.,
съставен от ...................................................................
......................................................................................... ,
(трите имена на актосъставителя)
на длъжност .................................................................
......................................................................................... ,
(посочва се заеманата длъжност)
в .......................................................................................
......................................................................................... ,
(структурно звено за ПБЗН)
против ........................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя
(за ФЛ), наименование на предприятието за ЮЛ)
ЕГН .................................., ЕИК .................................. ,
адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. ...
...................................................... , представлявано от
..........................................................................................
..........................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
......................................................................................... ,
установих, че:

ВЕСТНИК
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На ............................................... 20... г. в гр. ................
....................................., .....................................................
..........................................................................................
(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената на пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги
потвърждават)
..........................................................................................
......................................................................................... ,
с което виновно е нарушил чл. ................................
..........................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, които са били
нарушени)
..........................................................................................
..........................................................................................
Нарушението е за .............................................. път.
..........................................................................................
(посочват се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)
Установеното в АУАН нарушение се потвърждава
от приложените доказателства:
..........................................................................................
(описание на събраните доказателства)
..........................................................................................
..........................................................................................
Поради което и на основание чл. 53 от Закона
за административните нарушения и наказания и
чл. ...................................................................................
..........................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, определящи
вида и размера на административната санкция:
глоба/имуществена санкция)
ПОСТАНОВИХ:
НАЛАГАМ на .............................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя
(за ФЛ), наименование на предприятието (за ЮЛ)
ЕГН .................................., ЕИК .................................. ,
адрес (седалище и адрес на управление): гр. (с.) .....
........................................, представлявано от ..............
......................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на
представителя и длъжност, когато
нарушителят е ЕТ или ЮЛ)
административна санкция: глоба/имуществена
санкция в размер на ...................................................
..........................................................................................
(посочва се цифром и словом размерът на
санкцията)
................................................................................ лева,
на основание чл. ..........................................................
..........................................................................................
(законовите разпоредби, регламентиращи
санкцията)
..........................................................................................
ОТНЕМАМ в полза на държавата
следните вещи:
..........................................................................................
..........................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите
и се посочва документът, с който са иззети)
..........................................................................................
на основание чл. ..........................................................
..........................................................................................
(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)
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Да заплати обезщетение на: .....................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
(посочват се името и адресът на лицето, държавно
предприятие, кооперация или друга обществена
организация)
..........................................................................................
в размер на .............................................................. лв.
Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 7-дневен срок от връчването му пред Районния съд – гр. .............................
......................................................................................... ,
(съда по местоизвършване на нарушението)
чрез .................................................................................
..........................................................................................
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)
В двуседмичен срок от връчване на настоящото наказателно постановление преведете по банков път наложената глоба/имуществена санкция,
като в платежното нареждане посочите номера и
датата на наказателното постановление, както и
административнонаказващия орган:
..........................................................................................
(посочват се банкова сметка, банков код и банката,
обслужваща наказващия орган)
Ако в определения срок не внесете доброволно
сумите по наложената глоба/имуществена санкция, ще се приложи процедура за принудително
изпълнение на задължението.
..................................................
(трите имена, длъжност на
наказващия орган и подпис)

в качеството си на ......................................................
на .....................................................................................
..........................................................................................
......................................................................................... ,
(наименование на ЮЛ или ЕТ, ЕИК)
получих екземпляр от ............................................... ,
издаден от .................................................................... ,
на длъжност .................................................................
в .......................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ВРЪЧИЛ: 
ПОЛУЧИЛ:
............................................................
.......................
(трите имена, длъжност, подпис)
(подпис)
БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)
СВИДЕТЕЛИ:
Днес, ....................... г.,
1. ....................................
лицето .........................
........................................
........................................
(трите имена)
(трите имена и ЕГН)
адрес: ...........................
......................................,
подпис: ........................
в качеството му на
......................................,
2. ...................................
на .................................
(трите имена)
(име/наименование на
адрес: ...........................
задълженото лице)
подпис: ........................
отказа да получи екзем-
пляр от настоящото на-
казателно постановление.
ВРЪЧИЛ: .............................
(трите имена и длъжност)
ПОДПИС: ............................

РА ЗП ИС К А
Днес, ................... г., .................................................
......................................................................................... .
(име, презиме, фамилия)
с ЕГН ......................, на длъжност ............................. ,

Забележка. Когато нарушителят или поискалият
обезщетение не се намери на посочения от него
адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият
орган отбелязва това върху НП и то се счита за
връчено от деня на отбелязването.

Приложение № 9
към чл. 25, ал. 4

ДНЕВНИК
за завеждане на съставените актове за установяване на административни нарушения и издадените наказателни постановления
в ................................................................
Започнат на: ........................ Завършен на: ....................... Съдържа: .......... бр. листа
№
1

№ на акта за Име, прези- Длъжност № на издадеДата
Дата на
Резултат
установено ад- ме, фамилия на акто- но наказател- на връ- подаване от обжалминистратив- на актосъс- съставино постаночване на жалбата ването на
но нарушение
тавителя
теля
вление (НП) на НП срещу НП
НП
2

3

4

5

6

7

8

Забележка
9
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Приложение № 10
към чл. 26, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО
Н А В ЪТ РЕ Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ –
................................................
СЕРИЕН № ______
АКТ
за установяване на нарушения по Закона за
защита при бедствия, които създават опасност
от възникване на бедствия и производствени аварии, и за отстраняване на вредните
последици от тях
№ ............../....... 20... г.
Днес, ..................... 20........ г., подписаният .........
......................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
на длъжност .................................................................
(посочва се заеманата длъжност)
при ................................................................................. ,
(структурно звено за ПБЗН)
гр. ................................................ , в присъствието на
свидетелите: ..................................................................
1. ......................................................................................
(посочват се трите имена и ЕГН)
2. ..................................................................................... ,
(посочват се трите имена и ЕГН)
съставих настоящия акт против ..............................
..........................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на
физическото лице)
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ЕГН: ............, адрес: гр./с. ......................................... ,
на длъжност .................................................................
..........................................................................................
......................................................................................... ,
(посочва се какво работи, къде и адрес на
местоработата)
с който установих следното:
..........................................................................................
(посочва се къде и в какво се изразява нарушението
на правилата, което създава опасност от възникване
на бедствия и производствени аварии)
..........................................................................................
..........................................................................................
......................................................................................... ,
с което са нарушени: ..................................................
..........................................................................................
(описват се законовите разпоредби, които са
нарушени)
..........................................................................................
......................................................................................... ,
поради което предлагам настоящият акт да послужи като основание за издаване на ЗАПОВЕД
за налагане на принудителна административна
мярка по чл. 90 ЗЗБ.
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..........................................................................................
..........................................................................................
(описва се видът на мярката, която се предлага
по чл. 90 ЗЗБ)
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Запознах се със съдържанието на акта и правя
следните обяснения и възражения: .........................
..........................................................................................
(попълва се от нарушителя)
АКТОСЪСТАВИТЕЛ:
НАРУШИТЕЛ:
..........................................
..............................
(трите имена,
(трите имена
длъжност, подпис)
и подпис)
(дата на запознаване и подписване на акта от нарушителя)
СВИДЕТЕЛИ:
1. ......................................................................................
(трите имена, длъжност, подпис)
2. ......................................................................................
(трите имена, длъжност, подпис)
Забележка. Отказът на нарушителя да подпише
акта се установява с подпис на един свидетел:
..........................................................................................
(трите имена и точния адрес на свидетеля
по лична карта)
Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения.
ПОДПИС: ................................................
.....................................................................
(дата на получаване на екземпляр
от акта)

Приложение № 11
към чл. 26, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО
Н А В ЪТ РЕ Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ –
................................................
З А П О В Е Д № _____________
за налагане на принудителна административна
мярка по чл. 90 от Закона за защита при бедствия
гр. ___________, 20_____ г.
Подписаният
_______________________________________________
(име, презиме, фамилия)
_______________________________________________
на длъжност ___________________________________
_______________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при ________________, гр. _______________________ ,
като взех предвид, че __________________________
_______________________________________________
(име, презиме и фамилия на актосъставителя)
на длъжност ___________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
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при _____________________ е съставил акт № ____
(структурно звено за ПБЗН)
от ____ 20 ___ г.,
с който действително е установил, че в _________
_______________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
са нарушени разпоредбите на ЗЗБ, от което е създадена опасност от възникване на бедствия и производствени аварии, изразяващи се в следното:
_______________________________________________
(описват се нарушенията)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
С което са нарушени: __________________________
_______________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са
нарушени)
Поради което и на основание чл. 22 ЗАНН и
чл. 90 ЗЗБ
З А П О В Я Д В А М:
Да се __________________________________________
(посочва се видът на принудителната
административна мярка)
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________ ,
считано от _________________ 20____ г., за което е
поставена (не е поставена) лепенка с печат
...............................................................................................
(посочват се мястото на поставяне на лепенката
или причините, поради които такава не може да се
постави)
Заповедта може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган __________________________________________
_______________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен
орган)
чрез административния орган, който я е издал, в
14-дневен срок от съобщаването є по реда на АПК.
Заповедта може да се оспори и по съдебен ред
чрез органа, който я е издал, пред Административния съд – гр. _________________________, в 14-дневен
срок от съобщаването є по реда на АПК.
ДИРЕКТОР: ________________________
(трите имена, подпис и печат)
РА ЗП ИС К А
Подписаният ______________________________ ,
на длъжност ______________________, получих препис от заповед № ______________________________
от _________________ 20____ г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 90 ЗЗБ.
____________________
ПОДПИС: ____________
(дата на получаване
на заповедта)
Забележка. Заповедта се връчва на ръководителя
или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на
длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата в препоръчано писмо с обратна разписка.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Приложение № 12
към чл. 26, ал. 4
МИНИСТЕРСТВО
Н А В ЪТ РЕ Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ –
................................................
П Р О Т О К О Л № _____________
за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка по
чл. 90 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ)
Днес, __________ 20 ___ г., подписаният ________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ ,
(име, презиме, фамилия)
на длъжност __________________________________ ,
приведох в изпълнение заповед №  ____/ 20___ г.
за налагане на принудителна административна
мярка по чл. 90 ЗЗБ, издадена от директора на
_________________________________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
като ____________________________________________________
(описва се начинът на изпълнение: спрях строителството, въвеждането в експлоатация или
използването)
на _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта или местоположение
на инсталацията, уреда или съоръжението)
и уведомих:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта/строежа, съоръжението, инсталацията, уреда или дейността)
за начина на привеждане в изпълнение на заповедта и за наказателната отговорност по чл. 277
от Наказателния кодекс при възобновяване на
дейността и/или използването на съоръжението,
инсталацията, уреда без разрешение на органа,
издал заповедта.
ИЗПЪЛНИЛ ЗАПОВЕДТА:
_________________________________
(трите имена, подпис)
УВЕДОМЕН:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(трите имена, длъжност)
Дата ____________ 20____________ г.
ПОДПИС: _____________________
Забележка. Протоколът се връчва на ръководителя
или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на
длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
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Приложение № 13
към чл. 26, ал. 4
МИНИСТЕРСТВО
Н А В ЪТ РЕ Ш Н И Т Е РА Б О Т И
__________________ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
гр. __________________
ЗАПОВЕД № _________/______ ЗА НАЛАГАНЕ
НА ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА
МЯРКА ПО ЧЛ. 90 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА
ПРИ БЕДСТВИЯ
ПЕЧАТ:
ПЕЧАТ:
ПЕЧАТ:
ДАТА:

(ТРИТЕ ИМЕНА И ПОДПИС):

За премахване на печата без разрешение от
органа, издал заповедта, се носи наказателната
отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс.

Приложение № 14
към чл. 27, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО
Н А В ЪТ РЕ Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ –
................................................
З А П О В Е Д № _____________
за отмяна на наложена принудителна
административна мярка по чл. 90
от Закона за защита при бедствия
гр. _____________, 20_ г.
Подписаният
________________________________________________,
(име, презиме, фамилия)
на длъжност ___________________________________________
__________________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при _______________, гр. ___________________________   ,
като взех предвид, че _______________________________ ,
(име, презиме и длъжност на актосъставителя)
на длъжност ___________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при _________________________________ , е установил, че
в ______________________________________________
_______________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
_______________________________________________
_______________________________________________
(посочва се наименованието на обекта/строежа,
описват се обстоятелствата, поради които се
налага отмяната)
_______________________________________________
Поради което и на основание отпадане на обстоятелството по чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда
за организиране и осъществяване превантивен
контрол от органите на ПБЗН на МВР
З А П О В Я Д В А М:
Отменям Заповед № ___________ от 20_______ г. и
разрешавам продължаването на строителството,
въвеждането в експлоатация или използването на
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обекта, съоръжението, инсталацията, уреда или
дейността на:
__________________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта/
строежа, за който е наложена мярката)
ДИРЕКТОР: _________________
(трите имена, подпис и печат)
УВЕДОМЕН: ________________
(подпис)
__________________
ДАТА
20_____ г.

Приложение № 15
към чл. 27, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО
Н А В ЪТ РЕ Ш Н И Т Е РА Б О Т И
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ –
................................................
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н А К Т № _________
за отмяна на наложена мярка по чл. 90 от Закона за защита при бедствия
Днес, ______ 20______ г., подписаният ______________
__________________________________________________________
(име, презиме, фамилия и длъжност)
__________________________________________________________
в изпълнение на Заповед № _________________________
от ________________ 20_________ г.
на директора на _____________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
с която се отменя Заповед № ____ от _____ 20__ г.,
поради отстраняване на:
__________________________________________________________
(описват се отстранените нарушения по ЗЗБ)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
в ________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта/
строежа или инсталацията с наложена ПАМ)
извърших отмяна на наложената принудителна
административна мярка.
За извършеното уведомих ___________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(собственик или съответно длъжностно лице,
подпис)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ИЗПЪЛНИЛ: _________________
(подпис)
__________________________________________________________
(трите имена и длъжност)
Дата: _____20 _____ г.
Забележка. Актът се изготвя в два екземпляра, от които един за длъжностното лице и един – за органа,
осъществяващ превантивен контрол.
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Приложение № 16
към чл. 27, ал. 3
ДНЕВНИК
за завеждане на наложените принудителни административни мерки (ПАМ)
в ....................................................................................
Започнат на: ........................ Завършен на: ....................... Съдържа: .......... бр. листа
№
Дата
Дата Собствено,
по
на
на съ- бащино и
ред завеж- ставя- фамилно
дане
не на
име на
на
акта актосъстаакта
вителя
1
2
3
4

В какво се изра- Обект, Вид на Издаде- Прото- Заповед Изпълни- Забезяват нарушени- в кой- мярката, на запо- кол за за отмя- телен акт лежки
ята на норматив- то е която се вед № за изпълне- на № на № за отните изисквания връчен прилага
ПАМ
нието № ПАМ
мяна на
за защита при
ПАМ
бедствия
5
6
7
8
9
10
11
12

1270

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 24 от 2010 г. за изискванията и условията
за производство, преработване, съхранение,
търговия, внос и износ на наркотични вещества
за ветеринарномедицински цели от приложения
№ 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите
(ДВ, бр. 73 от 2010 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите „приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2“ се
заменят със „Списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 и
Списък III към чл. 3, ал. 2, т. 3“.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 думите „тези приложения“
се заменят с „тези списъци“.
§ 3. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) Наркотичните вещества за ветеринарномедицински цели се приемат добре опаковани, като върху етикета освен търговското
наименование задължително се посочва и
наименованието на веществата съгласно списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 ЗКНВП. За ВМП,
съдържащи упойващи вещества, опаковката
следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за ВМП, съдържащи психотропни
вещества – с две сини ленти. На опаковката
задължително да е написано, че се употребяват
само по лекарско предписание.“
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „доставените“ се
добавя „внесените, изнесените“.
2. В ал. 4 след края на изречението се поставя запетая и се добавя „съгласно чл. 65б,
ал. 3 ЗКНВП“.
3. В ал. 5 думите „регионалните ветеринарномедицински служби“ се заменят с „областните дирекции по безопасност на храните“, а
в края на изречението се поставя запетая и
се добавя „съгласно чл. 65б, ал. 4 ЗКНВП“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Производителите и търговците на едро
с наркотични вещества и ВМП, съдържащи

наркотични вещества, са длъжни всяка година
до 28 февруари да представят в специализираната администрация при Министерството на
здравеопазването обобщен отчет за дейностите
и веществата, за които са получили лицензия,
съгласно чл. 66 ЗКНВП.“
§ 5. В чл. 18, ал. 2 думите „Генералният
директор“ се заменят с „Изпълнителният директор“, а след думата „инспектори“ се добавя
„и/или експерти“.
§ 6. В чл. 31, ал. 1 думите „Регионална
ветеринарномедицинска служба“ се заменят с
„Областна дирекция по безопасност на храните“.
§ 7. В чл. 32, т. 1 думата „посещават“ се
заменя с „проверяват“.
§ 8. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „генералния директор“ се заменят с
„изпълнителния директор“.
§ 9. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Дирекция „Наркотични вещества“ се заменят със „специализираната
администрация“.
2. След думата „инспекторите“ се добавя
„и/или експертите“.
3. Думите „приложения № 2 и 3 към чл. 3,
ал. 2 ЗКНВП“ и „приложения № 2 и 3“ се
заменят съответно със „списък II към чл. 3,
ал. 2, т. 2 и списък III към чл. 3, ал. 2, т. 3
ЗКНВП“ и „списъци ІІ и ІІІ“.
4. Думите „приложение № 2 към чл. 3, ал. 2
ЗКНВП“ и „приложение № 3 към чл. 3, ал. 2
ЗКНВП“, както и думите „приложение № 2“
и „приложение № 3“ се заменят съответно
със „списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗКНВП“
и „списък III към чл. 3, ал. 2, т. 3 ЗКНВП“.
5. Думите „ветеринарните лечебни“ и „ветеринарното лечебно“ се заменят съответно с
„ветеринарномедицинските“ и „ветеринарномедицинското“.
6. Думите „регионална ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „областна дирекция по безопасност на храните“.
7. Думите „лекарствени продукти“ и „лекарствените продукти“ се заменят с „ВМП“.
8. Абревиатурите „НВМС“ и „РВМС“ се
заменят съответно с „БАБХ“ и „ОДБХ“.
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9. Думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
1286

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № Н-1
от 20 февруари 2015 г.

за извършване на финансов контрол върху
дейността на частните съдебни изпълнители
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и
редът за извършване на финансов контрол върху
дейността на частните съдебни изпълнители.
Чл. 2. (1) Министърът на правосъдието
упражнява контрол върху дейността на всеки
частен съдебен изпълнител чрез финансовите
инспектори от Министерството на правосъдието.
(2) При извършване на проверка финансовият инспектор се ръководи от принципите на
независимост, обективност, добросъвестност,
обоснованост и доказаност на констатациите.
Чл. 3. Обхват на финансовия контрол:
1. точно определяне, начисляване и събиране
на дължимите такси за отделните изпълнителни
действия съобразно тарифата по чл. 78, ал. 2
от Закона за частните съдебни изпълнители
(ЗЧСИ);
2. постъпили парични средства в банковите
сметки по чл. 24, ал. 1 ЗЧСИ, както и тяхното
движение, правилното им управление, разпореждане и отчитане;
3. постъпили парични средства в касата на
частния съдебен изпълнител относно правилното им управление, разпореждане и отчитане.
Чл. 4. Плановите проверки за дейността на
частните съдебни изпълнители се извършват
за предходната приключила финансова година.
Чл. 5. Плановата проверка се назначава въз
основа на отчетените резултати от дейността
на частния съдебен изпълнител, като се взема
предвид периодът на предходната финансова година, както и броят на образуваните и/
или приключени дисциплинарни производства
и наложените наказания, влезли в сила, ако
има такива.
Чл. 6. Въз основа на заповед на министъра
на правосъдието за възлагане на финансова
проверка оторизираният финансов инспектор
извършва съответната проверка в кантората
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на частния съдебен изпълнител и изисква
от частния съдебен изпълнител становище с
приложени копия от документи.
Чл. 7. (1) Частният съдебен изпълнител е
длъжен да осигури на проверяващия финансов инспектор достъп до кантората, както и
до оригиналите на документите – предмет на
проверката.
(2) При отказ от страна на частния съдебен
изпълнител да изпълни задължението си по
предходната алинея финансовият инспектор
съставя в негово присъствие констативен протокол, който се подписва от проверявания и
проверяващия, а отказът на частния съдебен
изпълнител да подпише протокола се подписва
от проверяващия финансов инспектор.
Г л а в а

в т о р а

ВИДОВЕ ПРОВЕРКИ И РЕД ЗА
ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ
Чл. 8. Проверките могат да бъдат:
1. планови;
2. извънпланови;
3. по жалби и сигнали.
Чл. 9. (1) Плановите проверки се извършват
по предварително утвърден от министъра на
правосъдието годишен план.
(2) Плановите проверки могат да бъдат комплексни – върху цялостната дейност на частния
съдебен изпълнител, или тематични – по определен от министъра на правосъдието въпрос.
(3) Годишният план задължително съдържа:
1. име и район на действие на частния съдебен изпълнител;
2. вид на плановата проверка;
3. обхват;
4. срок за извършване;
5. срок за изготвяне на доклада.
(4) Годишният план се изготвя от финансовите инспектори и се представя на министъра
на правосъдието за утвърждаване.
(5) Информацията по чл. 9, ал. 3 от утвърдения годишен план се изпраща на Съвета на
камарата.
(6) Изпълнителните дела – обект на плановата проверка, се избират от проверяващия
финансов инспектор на случаен принцип.
(7) За целите на всяка планова проверка
финансовият инспектор изисква от проверявания частен съдебен изпълнител:
1. договори за откриване на банкови сметки
по чл. 24, ал. 1 ЗЧСИ;
2. банкови извлечения за движението на
средствата по сметките по чл. 24, ал. 1 ЗЧСИ
за проверявания период;
3. книжата по изпълнителните дела и записите в деловодните регистри за извършените
платежни операции за проверявания период;
4. съставените разходни касови ордери и
приходни касови ордери през проверявания
период;
5. екземпляр от сметките по чл. 79 ЗЧСИ;
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6. дневник за извършени действия на постъпилите и извършените плащания;
7. документи, удостоверяващи вписване в
Регистър БУЛСТАТ и регистрация по ЗДДС;
8. сертификат (полица) за сключена задължителна застраховка;
9. годишен отчет за дейността на частния
съдебен изпълнител по чл. 77 ЗЧСИ.
Чл. 10. Извънпланови проверки се извършват:
1. по разпореждане на министъра на правосъдието;
2. по предложение на Съвета на камарата;
3. други.
Чл. 11. Проверките по жалби и сигнали
приключват най-късно в двумесечен срок от
постъпване на жалбата или сигнала.
Чл. 12. (1) За всяка проверка на частен съдебен изпълнител министърът на правосъдието
издава заповед, копие от която се изпраща
на Съвета на камарата и на частния съдебен
изпълнител.
(2) Заповедта съдържа:
1. правно основание;
2. име и район на действие на частния съдебен изпълнител, подлежащ на контрол;
3. име и длъжност на финансовия инспектор,
на когото е възложен контролът;
4. обхват на проверката;
5. срок за извършване на проверката;
6. други данни по преценка на министъра
на правосъдието.
Чл. 13. (1) За резултатите от проверката се
изготвя доклад до министъра на правосъдието
съгласно приложението.
(2) При констатирани от финансовия инспектор недостатъци в проверяваната документация
се изготвя проект на мотивирано предложение
до министъра на правосъдието, съдържащо
препоръки до съответния частен съдебен изпълнител и до Камарата на частните съдебни
изпълнители за отстраняването им.
(3) При констатирани нарушения на Закона
за частните съдебни изпълнители и други нормативни актове финансовият инспектор изготвя
мотивирано предложение до министъра на
правосъдието и до Камарата на частните съдебни изпълнители за търсене на дисциплинарна
отговорност на частния съдебен изпълнител.
(4) В случаите, когато са констатирани данни
за извършено нарушение на други нормативни
актове, за които са предвидени административни санкции, министърът на правосъдието
изпраща извлечение от доклада ведно с мотивирано приложение към него до съответния
компетентен орган.
Чл. 14. В случаите, когато са констатирани
данни за извършено престъпление, министърът
на правосъдието изпраща заверено копие от
доклада ведно с приложенията към него до
съответната прокуратура.
Чл. 15. Докладът се съставя в три еднакви
екземпляра – за министъра на правосъдието,
за Камарата на частните съдебни изпълнители
и за проверявания частен съдебен изпълнител.
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т р е т а

СРОКОВЕ
Чл. 16. (1) За всяка проверка в срока по
чл. 11 проверяващият инспектор предоставя
доклад на министъра на правосъдието, освен
ако в закон или в заповедта на министъра на
правосъдието не е предвиден по-кратък срок.
(2) В 7-дневен срок след изтичане на срока
по чл. 11 докладът се изпраща на проверявания частен съдебен изпълнител, който може
в 7-дневен срок да изпрати възражения по
доклада.
Чл. 17. До 31 декември на текущата година министърът на правосъдието утвърждава
годишния план за извършване на планови
проверки на частните съдебни изпълнители.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 75, ал. 3 от Закона за частните съдебни изпълнители.
За министър:
Вергиния Мичева-Русева
Приложение
към чл. 13, ал. 1
ДОКЛАД
за извършена проверка
от ..............................................................................
(име на финансовия инспектор/и)
съгласно Заповед № ………………… на министъра
на правосъдието
на ..............................................................................
...................................................................................
(име и район на действие на частния съдебен
изпълнител)
I. Правно основание за извършване на проверката.
ІІ. Въведение – обхват и срок на проверката,
брой и номер на проверяваните изпълнителни
дела, общо състояние на дейността и организацията на работа на проверявания частен съдебен
изпълнител.
IIІ. Фактически констатации – обективно установени факти и фактически положения, подкрепени с доказателства, относими към предмета
и обекта на проверката.
ІV. Изводи – цялостна оценка и анализ на предпоставките за констатирани недостатъци и нарушения; мотивирано предложение до министъра на
правосъдието с препоръки до съответния частен
съдебен изпълнител и до Камарата на частните
съдебни изпълнители за отстраняване на недостатъците, ако са констатирани такива; мотивирано
предложение до министъра на правосъдието и
до Камарата на частните съдебни изпълнители
за търсене на дисциплинарна отговорност на
частния съдебен изпълнител при констатирани
нарушения на ЗЧСИ и други нормативни актове.
Приложения към доклада.
Дата ...................................
Подпис на проверяващия
финансов инспектор: ................
1303
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № 14 от
2009 г. за реда и начина за предоставяне
достъп на органите на съдебната власт до
Регист ъра на населението – Национа лна
база данни „Население“ (обн., ДВ, бр. 94 от
2009 г.; изм., бр. 34 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 93 от 2013 г.)
§ 1. В наименованието на раздел II и навсякъде в наредбата думите „Министерството на регионалното развитие“ се заменят с
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
1304

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от
2012 г.; доп., бр. 77 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Наредба № 89 от 2004 г.
за изискванията към задължителните табели и
надписи за целите на одобряване типа на нови
моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 67 от 2006 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 19/2011 на Комисията от 11 януари 2011 г. относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и
техните ремаркета, и за прилагане на Регламент
(ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и
на Съвета относно изискванията за одобрение
на типа по отношение на общата безопасност
на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (OB L 8,
12.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 19/2011)“.
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2. В ал. 2 думата „Табелата“ се заменя с „Допълнителната табела по ал. 1“.
3. В ал. 4 думите „Наредба № 89 от 2004 г.
за изискванията към задължителните табели и
надписи за целите на одобряване типа на нови
моторни превозни средства и техните ремаркета“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 19/2011“.
§ 2. В чл. 46 ал. 3 се отменя.
§ 3. Преди глава десета се създава чл. 64а:
„Чл. 64а. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до
информационната система, обслужваща дейността по одобряване на превозните средства,
на техническите служби по чл. 64, ал. 1 и по
чл. 57, ал. 2 или на писмено определени от тях
лица.
(2) Техническите служби по чл. 64, ал. 1 и по
чл. 57, ал. 2 въвеждат в информационната система по ал. 1 необходимата информация относно одобряването на превозните средства.“
§ 4. В чл. 70, ал. 3 числото „20“ се заменя с
„10“.
§ 5. Приложение № 1 към чл. 1, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1, т. 4
Общи определения, критерии за категоризация
на превозните средства, тип превозно средство
и тип на каросерията
Уводна част
Общи определения и общи разпоредби
1. Определения
1.1. „Място за сядане“ е пространство, в което е възможно настаняването на едно лице в
седнало положение, чийто ръст е най малко равен на:
а) този на манекен от 50-и процентил за мъж,
в случай на водача;
б) този на манекен на възрастен от 5-и процентил за жена, във всички останали случаи.
1.2. „Седалка“ е конструкция, която може да
е или да не е съставна част от конструкцията на
превозното средство, оборудвана с тапицерия,
предназначена за настаняване в седнало положение на едно лице.
1.2.1. Терминът „седалка“ обхваща както индивидуалните седалки, така и седалките
тип „пейка“.
1.2.2. В определението са включени сгъваемите и подвижните седалки.
1.3. „Товари“ са преди всичко движимите
предмети.
Терминът „товари“ включва продукти в насипно състояние, промишлени изделия, течности, живи животни, селскостопански култури,
неделими товари.
1.4. „Максимална маса“ е технически допустимата максимална маса, както е посочена в
т. 2.8 от приложение № 2.
2. Общи разпоредби
2.1. Брой на местата за сядане
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2.1.1. Изискванията по отношение на броя на
местата за сядане се прилагат за седалките, които са проектирани за използване при движение
на превозното средство по пътя.
2.1.2. Те не се прилагат за седалки, които са
проектирани за използване, когато превозното
средство е неподвижно, и които са ясно обозначени за потребителите с помощта на пиктограма или знак с подходящ текст.
2.1.3. За преброяването на местата за сядане
се прилагат следните изисквания:
а) всяка индивидуална седалка се брои за
едно място за сядане;
б) в случай на седалка тип „пейка“ всяко
пространство с широчина най-малко 400 mm,
измерена на нивото на възглавницата на седалката, се брои за едно място за сядане.
Това условие не възпрепятства производителя да използва общите разпоредби, посочени в
т. 1.1;
в) пространството, посочено в буква „б“, не
се брои за едно място за сядане, когато:
– седалката тип „пейка“ има особености,
които възпрепятстват седалищната част на манекена да седи по естествен начин, например:
наличие на неподвижна конзола, област без тапицерия или пълнеж, който нарушава номиналната повърхност за сядане;
– формата на пода непосредствено пред предполагаемото място за сядане (например: наличие на тунел) възпрепятства краката на манекена да са разположени по естествен начин.
2.1.4. По отношение на превозните средства,
попадащи в обхвата на Правило № 107 на Икономическата комисия за Европа на Организацията
на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни изисквания относно одобрението на моторни
превозни средства от категория M2 или M3 по
отношение на тяхната обща конструкция (OB
L 373, 27.12.2006 г.) (Правило № 107 на ИКЕ на
ООН), размерът, посочен в т. 2.1.3, буква „б“, се
съобразява с минималното пространство, необходимо за едно лице по отношение на различните класове превозни средства.
2.1.5. Когато в превозно средство са налични
устройства за закрепване за подвижна седалка,
тя се брои при определяне на броя на местата
за сядане.
2.1.6. Пространството, предназначено за лице
в инвалидна количка, се разглежда като едно
място за сядане.
2.1.6.1. Изискването на т. 2.1.6 не засяга изискванията на т. 3.6.1 и т. 3.7 от приложение 8 на
Правило № 107 на ИКЕ на ООН.
2.2. Максимална маса
2.2.1. В случай на седлови влекач максималната маса, която трябва да се взема предвид за
класифициране на превозното средство, включва максималната маса на полуремаркето, която
се носи от седловото прикачно устройство.
2.2.2. В случай на моторно превозно средство, което може да тегли ремарке с централна
ос или ремарке с твърд теглич, максималната
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маса, която трябва да се взема предвид за класифициране на моторното превозно средство,
включва максималната маса, която се предава
на теглещото превозно средство от прикачното
устройство.
2.2.3. В случай на полуремарке, ремарке с
централна ос и ремарке с твърд теглич максималната маса, която трябва да се взема предвид
за класифициране на превозното средство, съответства на максималната маса, предавана на
земната повърхност от колелата на една ос или
група оси, когато превозното средство е прикачено с теглещото превозно средство.
2.2.4. В случай на колесар със седлово прикачно устройство максималната маса, която
трябва да се взема предвид за класифициране
на превозното средство, включва максималната
маса на полуремаркето, която се носи от седловото прикачно устройство.
2.3. Специално оборудване
2.3.1. Превозните средства, оборудвани предимно с постоянно монтирано оборудване, като
машини или апарати, се считат за превозни
средства от категория N или O.
2.4. Мерни единици
2.4.1. Освен ако не е посочено друго, всички мерни единици и свързаните с тях символи
трябва да съответстват на разпоредбите на Наредбата за единиците за измерване, разрешени
за използване в Република България (ДВ, бр. 115
от 2002 г.).
3. Категоризация на превозните средства по
категории
3.1. Производителят е отговорен за категоризацията на типа на превозното средство в конкретна категория.
За целите на категоризацията всички приложими критерии, описани в приложението, трябва да са изпълнени.
3.2. Изпълнителният директор на ИА „АА“
може да изиска от производителя подходяща
допълнителна информация с цел да се докаже,
че е необходимо типът на превозното средство
да се категоризира като превозно средство със
специално предназначение в групата на превозните средства със специално предназначение
(код „SG“).
Част A
Критерии за категоризация на превозните
средства
1. Категории превозни средства
За целите на ЕО одобряването на типа и националното одобряване на типа, както и за индивидуалното одобряване превозните средства
се категоризират съгласно класификацията в
чл. 149 от Закона за движението по пътищата.
2. Подкатегории превозни средства
2.1. Превозни средства с повишена проходимост
„Превозно средство с повишена проходимост“ е превозно средство от категория М или
N, което има специфични технически характеристики, които позволяват неговото използване
извън нормалните пътища.
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За тези категории превозни средства към
буквата и цифрата, които идентифицират категорията на превозното средство, се добавя като
наставка буквата „G“.
Критериите за включване на превозни средства в подкатегорията на превозни средства с
повишена проходимост са посочени в т. 4.
2.2. Превозни средства със специално предназначение
„Превозно средство със специално предназначение“ е превозно средство от категория M, N
или O, което има специфични технически характеристики с цел да изпълнява функции, изискващи специална конфигурация и/или оборудване.
За некомплектувани превозни средства, предназначени да попаднат в подкатегорията на превозните средства със специално предназначение,
към буквата и цифрата, които идентифицират
категорията на превозното средство, се добавя
като наставка буквата „S“.
Различните типове превозни средства със
специално предназначение са определени и изброени в т. 5.
2.3. Превозни средства със специално предназначение и повишена проходимост
„Превозно средство със специално предназначение и повишена проходимост“ е превозно
средство от категория М или N, което има специфичните технически характеристики, посочени в т. 2.1 и 2.2.
За тези категории превозни средства към
буквата и цифрата, които идентифицират категорията на превозното средство, се добавя като
наставка буквата „G“.
Освен това за некомплектувани превозни
средства, предназначени да попаднат в подкатегорията на превозните средства със специално
предназначение, към буквата и цифрата, които
идентифицират категорията на превозното средство, се добавя като втора наставка буквата „S“.
3. Критерии за категоризация на превозните
средства в категория N
3.1. Категоризацията на типа на превозно
средство в категория N се основава на техническите характеристики на превозното средство,
посочени в т. 3.2 – 3.6.
3.2.
По
принцип
отделението(ята),
в
което(ито) са разположени местата за сядане,
трябва да е(са) напълно отделено(и) от товарното пространство.
3.3. Чрез изключение от изискванията на
т. 3.2 пътниците и товарите могат да се превозват в едно и също отделение, при условие че товарното пространство е снабдено с устройства за
обезопасяване, проектирани да предпазват превозваните пътници от преместването на товара в движение, включително при рязко спиране
или завиване.
3.4. Устройствата за обезопасяване и устройствата за закрепване, предназначени за обезопасяване на товара в съответствие с изискванията на т. 3.3, както и системите за преграждане,
предназначени за превозни средства до 7,5 тона,
се проектират в съответствие с разпоредбите на
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раздели 3 и 4 от стандарт ISO 27956:2009 „Пътни
превозни средства – Обезопасяване на товара в
лекотоварни автомобили – Изисквания и методи за изпитване“.
3.4.1. Изискванията, посочени в т. 3.4, могат
да се проверят с помощта на декларация за съответствие, предоставена от производителя.
3.4.2. Като алтернатива на изискванията на
т. 3.4 производителят може да докаже на изпълнителния директор на ИА „АА“, че монтираните
устройства за обезопасяване осигуряват ниво на
защита, равностойно на изискваното в посочения стандарт.
3.5. Броят на местата за сядане без мястото
на водача не трябва да надвишава:
а) 6 за превозни средства от категория N1;
б) 8 за превозни средства от категория N2
или N3.
3.6. Изразеният в kg капацитет за превоз на
товари на превозните средства трябва да е поголям или равен на техния капацитет за превоз
на пътници.
3.6.1. За такива цели трябва да са изпълнени следните уравнения за всички конфигурации,
по-специално когато всички места за сядане са
заети:
а) когато N = 0:
P – M ≥ 100 kg;
б) когато 0 < N ≤ 2:
P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;
в) когато N > 2:
P – (M + N × 68) ≥ N × 68,
където буквите имат следните значения:
P е технически допустимата максимална
маса;
M е масата в готовност за движение;
N е броят на местата за сядане, без мястото
на водача.
3.6.2. Масата на оборудването, което е монтирано на превозното средство за целите на разполагане на товари (например: резервоар, каросерия и др.), за товаро-разтоварни операции (например: кран, подемник и др.) и за закрепване
на товари (например: устройства за обезопасяване на товари), се включва в масата в готовност
за движение (М).
Масата на оборудването, което не се използва за посочените цели (например: компресор,
лебедка, електрически генератор, апаратура за
радиоразпръскване и др.), не се включва в масата в готовност за движение (М) за целите на
прилагането на формулите, посочени в т. 3.6.1.
3.7. Изискванията, посочени в т. 3.2 – 3.6,
трябва да са изпълнени за всички варианти и
версии на типа превозно средство.
3.8. Критерии за категоризация на превозните средства като N1.
3.8.1. Превозното средство се категоризира
като N1, когато всички приложими критерии са
изпълнени.
Когато един или повече критерии не са изпълнени, превозното средство се категоризира
като M1.
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3.8.2. Освен общите критерии, посочени в
т. 3.2 – 3.6, за категоризацията на превозните
средства, при които отделението за водача и товарното отделение са в един възел (т.е. каросерия
„ВВ“), критериите, посочени в т. 3.8.2.1 – 3.8.2.3.5,
трябва да са изпълнени.
3.8.2.1. Обстоятелството, че между реда седалки и товарното пространство е монтирана
цялостна или частична стена или преграда, не
отменя задължението да се изпълнят изискванията на критериите.
3.8.2.2. Критериите са, както следва:
а) товаренето на товарите трябва да е възможно през проектирана и конструирана за тази
цел задна врата, заден капак или странична врата;
б) в случай на задна врата или заден капак
отворът за товарене трябва да отговаря на следните изисквания:
аа) когато превозното средство е оборудвано
само с един ред седалки или само със седалка
за водача, минималната височина на отвора за
товарене трябва да е най-малко 600 mm;
бб) когато превозното средство е оборудвано с два или повече реда седалки, минималната
височина на отвора за товарене трябва да е наймалко 800 mm, а площта на отвора трябва да е
най-малко 12 800 cm 2;
в) товарното пространство трябва да отговаря на следните изисквания:
„товарно пространство“ е частта от превозното средство, разположена зад реда(овете) седалки или зад седалката на водача, когато превозното средство е оборудвано само със седалка
за водача;
аа) площта, определена за товара в товарното
пространство, трябва да е като цяло плоска;
бб) когато превозното средство е оборудвано
само с един ред седалки или само с една седалка, минималната дължина на товарното пространство трябва да е равна най-малко на 40 %
от междуосовото разстояние;
вв) когато превозното средство е оборудвано с два или повече реда седалки, минималната
дължина на товарното пространство трябва да е
равна най-малко на 30 % от междуосовото разстояние.
Когато седалките от последния ред седалки
могат лесно да се извадят от превозното средство без използване на специални инструменти,
изискванията по отношение на дължината на
товарното пространство трябва да са изпълнени,
когато всички седалки са монтирани в превозното средство;
гг) изискванията по отношение на дължината
на товарното пространство трябва да са изпълнени, когато седалките от първия или от последния ред, в зависимост от случая, са изправени в
тяхното нормално положение за използване от
пътниците.
3.8.2.3. Специфични условия за измерване
3.8.2.3.1. Определения
а) „височина на отвора за товарене“ е вертикалното разстояние между две хоризонтални
равнини, допирателни съответно към най-висо-
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ката точка от долната част на отвора и най-ниската точка от горната част на отвора;
б) „площ на отвора за товарене“ е най-голямата площ на ортогоналната проекция върху
вертикална равнина, перпендикулярна на осевата линия на превозното средство, на максимално възможния отвор при широко отворена(и)
задна(и) врата(и) или заден капак;
в) „междуосово разстояние“ за целите на
прилагането на формулите в т. 3.8.2.2 и т. 3.8.3.1
е разстоянието между:
аа) осевата линия на предната ос и осевата
линия на втората ос, при превозно средство с
две оси; или
бб) осевата линия на предната ос и осевата
линия на въображаемата ос, равно отдалечена
от втората и третата ос, при превозно средство
с три оси.
3.8.2.3.2. Регулиране на седалката
а) седалките трябва да са регулирани в тяхното най-задно положение;
б) облегалката на седалката, когато е регулируема, трябва да се регулира така, че да може да
се разположи тримерна Н-машина, при наклон
на торса, равен на 25 градуса;
в) когато облегалката на седалката не е регулируема, тя трябва да е в положението, определено от производителя на превозното средство;
г) когато седалката е регулируема по височина, тя трябва да се регулира в най-долно положение.
3.8.2.3.3. Условия относно превозното средство:
а) превозното средство трябва да е натоварено до неговата максимална маса;
б) колелата на превозното средство трябва да
са насочени напред.
3.8.2.3.4. Изискванията на т. 3.8.2.3.2 не се
прилагат, когато превозното средство е оборудвано със стена или преграда.
3.8.2.3.5. Измерване на дължината на товарното пространство:
а) когато превозното средство не е оборудвано с преграда или стена, дължината трябва да се
измерва от вертикалната равнина, допирателна
към най-задната точка на облегалката на седалката, до задната вътрешна плоскост или врата
или заден капак, при затворено положение;
б) когато превозното средство е оборудвано
с преграда или стена, дължината трябва да се
измерва от вертикалната равнина, допирателна
към най-задната точка на преградата или стената, до задната вътрешна плоскост или врата
или заден капак, в зависимост от случая, при
затворено положение;
в) изискванията по отношение на дължината
трябва да са изпълнени най-малко по протежение на хоризонталната линия, лежаща в надлъжната вертикална равнина, минаваща през осевата линия на превозното средство на нивото на
товарната повърхност.
3.8.3. Освен общите критерии, посочени в
т. 3.2 – 3.6, за категоризацията на превозните
средства, при които отделението за водача и товарното отделение не са в рамките на един въ-
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зел (т.е. каросерия „ВЕ“), критериите, посочени
в т. 3.8.3.1 – 3.8.3.4, трябва да са изпълнени.
3.8.3.1. Когато превозното средство е оборудвано с каросерия от затворен тип, се прилага
следното:
а) товаренето на товарите трябва да е възможно през задна врата, заден капак, плъзгащ
се панел или по друг начин;
б) минималната височина на отвора за товарене трябва да е най-малко 800 mm, а площта на
отвора трябва да е най-малко 12 800 cm 2;
в) минималната дължина на товарното пространство трябва да е равна най-малко на 40 % от
междуосовото разстояние.
3.8.3.2. Когато превозното средство е оборудвано с открита товарна платформа, се прилагат
само разпоредбите на точка 3.8.3.1, букви „а“ и
„в“.
3.8.3.3. За прилагането на разпоредбите, посочени в т. 3.8.3, се прилагат mutatis mutandis определенията в т. 3.8.2.
3.8.3.4. Изискванията по отношение на дължината на товарното пространство трябва да са
изпълнени по протежение на хоризонталната линия, лежаща в надлъжната равнина, минаваща
през осевата линия на превозното средство на
нивото на товарната повърхност.
4. Критерии за включване на превозни средства в подкатегорията на превозни средства с
повишена проходимост
4.1. Превозните средства от категории M1 или
N1 се включват в подкатегорията на превозни
средства с повишена проходимост, когато изпълняват едновременно следните условия:
а) най-малко една предна ос и най-малко
една задна ос са проектирани да се задвижват
едновременно, независимо дали задвижването
на една ос може да се прекрати;
б) монтиран е най-малко един механизъм за
блокиране на диференциала или механизъм с
подобен ефект;
в) способни са самостоятелно да изкачват наклон от най-малко 25 %;
г) изпълняват пет от следните шест изисквания:
аа) предният ъгъл на проходимост да е наймалко 25 градуса;
бб) задният ъгъл на проходимост да е наймалко 20 градуса;
вв) ъгълът на надлъжна проходимост да е
най-малко 20 градуса;
гг) просветът под предната ос да е най-малко
180 mm;
дд) просветът под задната ос да е най-малко
180 mm;
ее) просветът между осите да е най-малко
200 mm.
4.2. Превозните средства от категории M 2 , N2
или M 3, чиято максимална маса не надвишава
12 тона, се включват в подкатегорията на превозни средства с повишена проходимост, когато
изпълняват условието, посочено в буква „а“, или
и двете условия, посочени в букви „б“ и „в“:
а) всичките им оси се задвижват едновременно, независимо дали задвижването на една или
повече оси може да се прекрати;
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б) аа) най-малко една предна ос и най-малко
една задна ос са проектирани да се задвижват
едновременно, независимо дали задвижването
на една ос може да се прекрати;
бб) монтиран е най-малко един механизъм
за блокиране на диференциала или механизъм с
подобен ефект;
вв) способни са самостоятелно да изкачват
наклон от 25 %;
в) изпълняват най-малко пет от следните
шест изисквания, когато максималната им маса
не надвишава 7,5 тона, и най-малко четири от
тях, когато максималната им маса надвишава
7,5 тона:
аа) предният ъгъл на проходимост да е наймалко 25 градуса;
бб) задният ъгъл на проходимост да е наймалко 25 градуса;
вв) ъгълът на надлъжна проходимост да е
най-малко 25 градуса;
гг) просветът под предната ос да е най-малко
250 mm;
дд) просветът между осите да е най-малко
300 mm;
ее) просветът под задната ос да е най-малко
250 mm.
4.3. Превозните средства от категории M 3 или
N3, чиято максимална маса надвишава 12 тона,
се включват в подкатегорията на превозни средства с повишена проходимост, когато изпълняват условието, посочено в буква „а“, или и двете
условия, посочени в букви „б“ и „в“:
а) всичките им оси се задвижват едновременно, независимо дали задвижването на една или
повече оси може да се прекрати;
б) аа) най-малко половината от осите (или
две от трите оси, когато превозното средство е
с три оси, и mutatis mutandis, когато превозното
средство е с пет оси) са проектирани да се задвижват едновременно, независимо дали задвижването на една ос може да се прекрати;
бб) наличен е най-малко един механизъм за
блокиране на диференциала или механизъм с
подобен ефект;
вв) способни са самостоятелно да изкачват
наклон от 25 %;
в) изпълняват най-малко четири от следните
шест изисквания:
аа) предният ъгъл на проходимост да е наймалко 25 градуса;
бб) задният ъгъл на проходимост да е наймалко 25 градуса;
вв) ъгълът на надлъжна проходимост да е
най-малко 25 градуса;
гг) просветът под предната ос да е най-малко
250 mm;
дд) просветът между осите да е най-малко
300 mm;
ее) просветът под задната ос да е най-малко
250 mm.
4.4. Процедурите за проверка на съответствието с разпоредбите за геометричните стойности,
посочени в настоящия раздел, са посочени в допълнение 1.
5. Превозни средства със специално предназначение

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Наименование
5.1. Къмпингавтомобил

Код

Определение

SA

Превозно средство от категория M с жилищно помещение, което съдържа наймалко следното оборудване:
а) седалки и маса;
б) място за спане, което може да се образува от седалките;
в) приспособления за готвене;
г) обзавеждане за съхранение на багаж.
Оборудването трябва да е неподвижно закрепено към жилищното помещение.
Масата може да се проектира така, че лесно да се прибира.

5.2. Бронирано превозно средство

SB

Превозно средство, предназначено за защита на превозваните пътници или товари, оборудвано с противокуршумна броня.

5.3. Линейка

SC

Превозно средство от категория М, предназначено за превоз на болни или пострадали лица и имащо специално оборудване за тази цел.

5.4. Катафалка

SD Превозно средство от категория М, предназначено за превоз на починали лица и
имащо специално оборудване за тази цел.

5.5. Превозно средство, достъпно
за инвалидни
колички
5.6. Къмпинг-ремарке

SH Превозно средство от категория M1, конструирано или специално приспособено
за настаняване на едно или повече лица, седящи в техните инвалидни колички,
по време на пътуване.
SE

Превозно средство от категория О съгласно определението в точка 3.2.1.3 от стандарт БДС ISO 3833:2001.

5.7. Автокран

SF

Превозно средство от категория N3, което не е приспособено за превоз на товари,
оборудвано е с кранова уредба, чийто повдигащ момент е по-голям или равен на
400 kNm.

5.8. Специална група SG Превозно средство със специално предназначение, което не отговаря на нито едно
от определенията, съдържащи се в настоящия раздел.
5.9. Колесар със сед- SJ Превозно средство от категория О, оборудвано със седлово прикачно устройство,
лово прикачно
предназначено да служи за опора на полуремарке с цел превръщането му в реустройство
марке.
5.10. Ремарке за пре- SK Превозно средство от категория О4, предназначено за превоз на неразделими
воз на извънгатовари, които поради размерите си са обект на ограничения по отношение на
баритни товари
скоростта и движението по пътищата.
В термина са включени също и модулните хидравлични ремаркета, независимо
от броя на модулите.
5.11. Моторно преSL Влекач или седлови влекач от категория N3, който отговаря на следните условия:
возно средство
а) има повече от две оси и най-малко половината от осите (две от трите оси, когаза превоз на
то превозното средство е с три оси, и mutatis mutandis, когато превозното средство
извънгабаритни
е с пет оси) са проектирани да се задвижват едновременно, независимо дали задтовари
вижването на една ос може да се прекрати;
б) проектиран е за теглене и тласкане на ремарке за превоз на извънгабаритни
товари от категория О4;
в) има минимална мощност на двигателя от 350 kW;
г) може да се оборудва с допълнително предно теглително-прикачно устройство
за тежки теглени маси.
5.12. Превозно средSM Превозно средство с повишена проходимост от категория N (както е определено в
ство със заменят. 2.3), проектирано и конструирано за теглене, тласкане, превозване и задействане
емо оборудване
на определено взаимозаменяемо оборудване:
а) което има не по-малко от две зони за монтиране на оборудването,
б) което има стандартизирани механични, хидравлични и/или електрически интерфейси (например: вал за отвеждане на мощност) за захранване и задействане
на оборудването,
в) което отговаря на определението в точка 3.1.4 от стандарт БДС ISO 3833:2001
(специално превозно средство).
Когато превозното средство е оборудвано със спомагателна товарна платформа,
нейната максимална дължина не трябва да надвишава:
а) 1,4 пъти широчината на предната или задната колея на превозното средство,
в зависимост от това, коя от двете е по-голяма, при превозни средства с две
оси, или
б) 2,0 пъти широчината на предната или задната колея на превозното средство, в
зависимост от това, коя от двете е по-голяма, при превозни средства с повече от
две оси.
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6. Забележки
6.1. Не се издава одобряване на типа:
а) за колесар със седлово прикачно устройство
съгласно определението в т. 5.9;
б) за ремаркета с твърд теглич съгласно определението в т. 4.4 от част В;
в) за ремаркета, в които могат да се превозват
хора при движение по пътищата.
6.2. Точка 6.1 не засяга разпоредбите на чл. 17,
ал. 1, т. 1 (член 23 от Директива 2007/46/ЕО).
Част Б
Критерии за типове, варианти и версии на
превозни средства
1. За категория М1
1.1. Тип превозно средство
1.1.1. Превозни средства от един тип са превозните средства, за които са общи всички изброени
характеристики:
а) наименование на дружеството производител;
Промяната на законовата форма на собственост на дружеството не изисква издаването на
ново одобряване.
б) дизайн и сглобяване на основните части на
каросерията, за самоносещите каросерии;
Същото се прилага mutatis mutandis за превозни
средства, чиято каросерия е закрепена с болтове
или заварена към отделна рама.
в) за превозни средства, произвеждани на няколко етапа, производител и тип на превозното
средство от предходния етап.
1.1.2. Чрез изключение от изискванията на
т. 1.1.1, буква „б“, когато производителят използва
пода на каросерията, както и основните съставни
елементи, образуващи предната част на каросерията, разположени непосредствено пред отвора за
предното стъкло, за изработването на различни
видове каросерии (например: седан или купе), тези
превозни средства могат да се разглеждат като
превозни средства от един и същи тип. Доказателство за това се предоставя от производителя.
1.1.3. Типът трябва да се състои от най-малко
един вариант и една версия.
1.2. Вариант
1.2.1. В рамките на типа превозно средство вариантът обхваща превозните средства, за които са
общи всички изброени конструктивни характеристики:
а) брой на страничните врати или тип на каросерията съгласно определението в т. 1 от част В,
когато производителят използва критерия от
т. 1.1.2;
б) двигател по отношение на следните конструктивни характеристики:
аа) вид на захранване с енергия (двигател с
вътрешно горене, електродвигател или друго);
бб) принцип на работа (принудително запалване, запалване чрез сгъстяване или друго);
вв) брой и разположение на цилиндрите, за двигател с вътрешно горене (L4, V6 или друго);
в) брой на осите;
г) брой на задвижващите оси и връзка между
тях;
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д) брой на управляемите оси;
е) степен на завършеност (т.е. комплектувано/
некомплектувано).
1.3. Версия
1.3.1. В рамките на варианта версията обхваща
превозните средства, за които са общи всички изброени характеристики:
а) технически допустима максимална маса;
б) работен обем на двигателя, за двигател с
вътрешно горене;
в) максимална ефективна мощност на двигателя или номинална постоянна максимална мощност (за електродвигател);
г) вид гориво (бензин, дизелово гориво, ВНГ,
двугоривна система или друго);
д) максимален брой на местата за сядане;
е) ниво на шума в движение;
ж) ниво на емисии на отработили газове (например: Евро 5, Евро 6 или друго);
з) емисии на СО2 за смесен режим или среднопретеглено, смесен режим;
и) разход на електрическа енергия (среднопретеглено, смесен режим);
к) разход на гориво за смесен режим или среднопретеглено, смесен режим;
л) съществуване на единствен набор от иновативни технологии, както е определено в член 12
от Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки
пътнически автомобили като част от цялостния
подход на Общността за намаляване на емисиите
на CO2 от лекотоварните превозни средства (OB L
140, 05.06.2009 г.) (Регламент (ЕО) № 443/2009).
2. За категории M2 и M3
2.1. Тип превозно средство
2.1.1. Превозни средства от един тип са превозните средства, за които са общи всички изброени
характеристики:
а) наименование на дружеството производител;
Промяната на законовата форма на собственост на дружеството не изисква издаването на
ново одобряване.
б) категория;
в) следните характеристики на конструкцията
и дизайна:
аа) дизайн и конструкция на основните съставни елементи, образуващи рамата;
бб) дизайн и конструкция на основните съставни елементи, образуващи каросерията за самоносещите каросерии;
г) брой на етажите (един или два);
д) брой на секциите (твърди/съчленени);
е) брой на осите;
ж) начин на захранване с енергия (източникът
е/не е на превозното средство);
з) за превозни средства, произвеждани на няколко етапа, производител и тип на превозното
средство от предходния етап.
2.1.2. Типът трябва да се състои от най-малко
един вариант и една версия.
2.2. Вариант

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

2.2.1. В рамките на типа превозно средство „вариантът“ обхваща превозните средства, за които
са общи всички изброени конструктивни характеристики:
а) тип на каросерията, съгласно определението
в т. 2 от част В;
б) клас или комбинация от класове на превозните средства, съгласно определението в т. 2.1.1 от
Правило № 107 на ИКЕ на ООН (само за комплектувани и напълно комплектувани превозни
средства);
в) степен на завършеност (т.е. комплектувано/
некомплектувано/напълно комплектувано);
г) двигател по отношение на следните конструктивни характеристики:
аа) вид на захранване с енергия (двигател с
вътрешно горене, електродвигател или друго);
бб) принцип на работа (принудително запалване, запалване чрез сгъстяване или друго);
вв) брой и разположение на цилиндрите, за двигател с вътрешно горене (L6, V8 или друго).
2.3. Версия
2.3.1. В рамките на варианта „версията“ обхваща превозните средства, за които са общи всички
изброени характеристики:
а) технически допустима максимална маса;
б) способност/неспособност на превозното
средство да тегли ремарке;
в) работен обем на двигателя, за двигател с
вътрешно горене;
г) максимална ефективна мощност на двигателя или номинална постоянна максимална мощност (за електродвигател);
д) вид гориво (бензин, дизелово гориво, ВНГ,
двугоривна система или друго);
е) ниво на шума в движение;
ж) ниво на емисии на отработили газове (например: Евро IV, Евро V или друго).
3. За категория N1
3.1. Тип превозно средство
3.1.1. Превозни средства от един „тип“ са превозните средства, за които са общи всички изброени характеристики:
а) наименование на дружеството производител;
Промяната на законовата форма на собственост на дружеството не изисква издаването на
ново одобряване.
б) дизайн и сглобяване на основните части на
каросерията, за самоносещите каросерии;
в) дизайн и конструкция на основните съставни
елементи, образуващи рамата за каросериите, които не са самоносещи;
г) за превозни средства, произвеждани на няколко етапа, производител и тип на превозното
средство от предходния етап.
3.1.2. Чрез изключение от изискванията на
т. 3.1.1, буква „б“, когато производителят използва
пода на каросерията, както и основните съставни
елементи, образуващи предната част на каросерията, разположени непосредствено пред отвора за
предното стъкло, за изработването на различни
видове каросерии (например: фургон или шаси-кабина), тези превозни средства могат да се разглеж-
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дат като превозни средства от един и същи тип.
Доказателство за това се предоставя от производителя.
3.1.3. Типът трябва да се състои от най-малко
един вариант и една версия.
3.2. Вариант
3.2.1. В рамките на типа превозно средство „вариантът“ обхваща превозните средства, за които
са общи всички изброени конструктивни характеристики:
а) брой на страничните врати или тип на каросерията, съгласно определението в т. 3 от част В
(за комплектувани и напълно комплектувани превозни средства), когато производителят използва
критерия от т. 3.1.2;
б) степен на завършеност (т.е. комплектувано/
некомплектувано/напълно комплектувано);
в) двигател по отношение на следните конструктивни характеристики:
аа) вид на захранване с енергия (двигател с
вътрешно горене, електродвигател или друго);
бб) принцип на работа (принудително запалване, запалване чрез сгъстяване или друго);
вв) брой и разположение на цилиндрите, за двигател с вътрешно горене (L6, V8 или друго);
г) брой на осите;
д) брой на задвижващите оси и връзка между
тях;
е) брой на управляемите оси.
3.3. Версия
3.3.1. В рамките на варианта „версията“ обхваща превозните средства, за които са общи всички
изброени характеристики:
а) технически допустима максимална маса;
б) работен обем на двигателя, за двигател с
вътрешно горене;
в) максимална ефективна мощност на двигателя или номинална постоянна максимална мощност (за електродвигател);
г) вид гориво (бензин, дизелово гориво, ВНГ,
двугоривна система или друго);
д) максимален брой на местата за сядане;
е) ниво на шума в движение;
ж) ниво на емисии на отработили газове (например: Евро 5, Евро 6 или друго);
з) емисии на СО2 за смесен режим или среднопретеглено, смесен режим;
и) разход на електрическа енергия (среднопретеглено, смесен режим);
к) разход на гориво за смесен режим или среднопретеглено, смесен режим.
4. За категории N2 и N3
4.1. Тип превозно средство
4.1.1. Превозни средства от един „тип“ са превозните средства, за които са общи всички изброени характеристики:
а) наименование на дружеството производител;
Промяната на законовата форма на собственост на дружеството не изисква издаването на
ново одобряване.
б) категория;
в) дизайн и конструкция на рамата, които са
общи за една линия продукти;

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

г) брой на осите;
д) за превозни средства, произвеждани на няколко етапа, производител и тип на превозното
средство от предходния етап.
4.1.2. Типът трябва да се състои от най-малко
един вариант и една версия.
4.2. Вариант
4.2.1. В рамките на типа превозно средство „вариантът“ обхваща превозните средства, за които
са общи всички изброени конструктивни характеристики:
а) конструкция на каросерията или тип на каросерията, съгласно определението в т. 3 от част В
и допълнение 2 (само за комплектувани и напълно
комплектувани превозни средства);
б) степен на завършеност (т.е. комплектувано/
некомплектувано/напълно комплектувано);
в) двигател по отношение на следните конструктивни характеристики:
аа) вид на захранване с енергия (двигател с
вътрешно горене, електродвигател или друго);
бб) принцип на работа (принудително запалване, запалване чрез сгъстяване или друго);
вв) брой и разположение на цилиндрите, за двигател с вътрешно горене (L6, V8 или друго);
г) брой на задвижващите оси и връзка между
тях;
д) брой на управляемите оси.
4.3. Версия
4.3.1. В рамките на варианта „версията“ обхваща превозните средства, за които са общи всички
изброени характеристики:
а) технически допустима максимална маса;
б) способност/неспособност на превозното
средство да тегли ремарке, както следва:
аа) ремарке без спирачна уредба;
бб) ремарке с инерционна спирачна уредба, съгласно определението в т. 2.12 от Правило № 13 на
ИКЕ на ООН;
вв) ремарке с непрекъсната или полунепрекъсната спирачна уредба съгласно определенията в
т. 2.9 и 2.10 от Правило № 13 на ИКЕ на ООН;
гг) ремарке от категория О4, като максималната маса на състава не надвишава 44 тона;
дд) ремарке от категория О4, като максималната маса на състава надвишава 44 тона;
в) работен обем на двигателя;
г) максимална ефективна мощност на двигателя;
д) вид гориво (бензин, дизелово гориво, ВНГ,
двугоривна система или друго);
е) ниво на шума в движение;
ж) ниво на емисии на отработили газове (например: Евро IV, Евро V или друго);
5. За категории О1 и О2
5.1. Тип превозно средство
5.1.1. Превозни средства от един „тип“ са превозните средства, за които са общи всички изброени характеристики:
а) наименование на дружеството производител;
Промяната на законовата форма на собственост на дружеството не изисква издаването на
ново одобряване.
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б) категория;
в) вид на ремаркето, съгласно определението в
т. 4 от част В;
г) следните характеристики на конструкцията
и дизайна:
аа) дизайн и конструкция на основните съставни елементи, образуващи рамата;
бб) дизайн и конструкция на основните съставни елементи, образуващи каросерията, за самоносещите каросерии;
д) брой на осите;
е) за превозни средства, произвеждани на няколко етапа, производител и тип на превозното
средство от предходния етап.
5.1.2. Типът трябва да се състои от най-малко
един вариант и една версия.
5.2. Вариант
5.2.1. В рамките на типа превозно средство „вариантът“ обхваща превозните средства, за които
са общи всички изброени конструктивни характеристики:
а) вид на каросерията, съгласно определението
в допълнение 2 (за комплектувани и напълно комплектувани превозни средства);
б) степен на завършеност (т.е. комплектувано/
некомплектувано/ напълно комплектувано);
в) вид на спирачната уредба (например: без
спирачна уредба/инерционна/с усилвател).
5.3. Версия
5.3.1. В рамките на варианта „версията“ обхваща превозните средства, за които са общи всички
изброени характеристики:
а) технически допустима максимална маса;
б) вид на окачването (пневматично, стоманено
или гумено окачване, торсионно или друго);
в) вид на теглича (триъгълник, тръба или друго).
6. За категории O3 и O4
6.1. Тип превозно средство
6.1.1. Превозни средства от един „тип“ са превозните средства, за които са общи всички изброени характеристики:
а) наименование на дружеството производител;
Промяната на законовата форма на собственост на дружеството не изисква издаването на
ново одобряване.
б) категория;
в) вид на ремаркето, съгласно определението в
т. 4 от част В;
г) следните характеристики на конструкцията
и дизайна:
аа) дизайн и конструкция на основните съставни елементи, образуващи рамата;
бб) дизайн и конструкция на основните съставни елементи, образуващи каросерията, за ремаркетата със самоносеща каросерия;
д) брой на осите;
е) за превозни средства, произвеждани на няколко етапа, производител и тип на превозното
средство от предходния етап.
6.1.2. Типът трябва да се състои от най-малко
един вариант и една версия.
6.2. Вариант
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6.2.1. В рамките на типа превозно средство „вариантът“ обхваща превозните средства, за които са
общи всички изброени конструктивни и проектни
характеристики:
а) вид на каросерията, съгласно определението
в допълнение 2 (за комплектувани и напълно комплектувани превозни средства);
б) степен на завършеност (т.е. комплектувано/
некомплектувано/напълно комплектувано);
в) вид на окачването (стоманено, пневматично
или хидравлично окачване);
г) следните технически характеристики:
аа) възможност/невъзможност за удължаване
на рамата;
бб) височина на платформата (нормална, ниска, полуниска и др.).
6.3. Версия
6.3.1. В рамките на варианта „версията“ обхваща превозните средства, за които са общи всички
изброени характеристики:
а) технически допустима максимална маса;
б) подразделения или комбинация от подразделения, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба
№ 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/
или тежки пътни превозни средства (ДВ, бр. 65 от
2001 г.), в които попада разстоянието между две
последователни оси, образуващи група;
в) определяне на осите по отношение на следното:
аа) повдигащи оси (брой и местоположение);
бб) натоварващи оси (брой и местоположение);
вв) управляеми оси (брой и местоположение).
7. Общи изисквания за всички категории превозни средства
7.1. Когато превозно средство попада в повече
от една категория поради максималната му маса
или броя на местата за сядане или и двата критерия, производителят може да избере да използва
критериите на едната или другата категория за определянето на вариантите и версиите.
7.1.1. Примери:
а) За превозно средство „А“ може да се издаде
одобряване на типа за категория N1 (3,5 тона) и
за категория N2 (4,2 тона) по отношение на максималната му маса. В този случай параметрите,
посочени за категория N1, могат да се използват и
за превозното средство, което попада в категория
N2 (или обратното).
б) За превозно средство „Б“ може да се издаде
одобряване на типа за категория М1 и за категория
М2 по отношение на броя на местата за сядане (7+1
или 10+1), параметрите, посочени за категория М1,
могат да се използват и за превозното средство,
което попада в категория М2 (или обратното).
7.2. За превозно средство от категория N може
да се издаде одобряване на типа с оглед на разпоредбите за категория М1 или М2, в зависимост
от случая, когато то е предназначено да се преобразува в превозно средство от тази категория на
следващия етап от процедурата за многоетапно
одобряване на типа.
7.2.1. Посочената възможност е позволена само
за некомплектувани превозни средства.
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Тези превозни средства се означават със специален код за вариант, определен от производителя
на базовото превозно средство.
7.3. Означения за тип, вариант и версия
7.3.1. Производителят определя буквено-цифров
код за всеки тип, вариант и версия на превозно
средство, съставен от букви на латиница и/или
арабски цифри.
Разрешава се използването на скоби и тирета,
при условие че те не заместват буква или цифра.
7.3.2. Целият код се означава като: тип – вариант – версия или ТВВ.
7.3.3. ТВВ трябва ясно и недвусмислено да идентифицира единствена комбинация от технически
характеристики, свързани с критериите, определени в част Б.
7.3.4. Един и същ производител може да използва един и същ код за определянето на типа на превозно средство, когато превозното средство попада
в две или повече категории.
7.3.5. Един и същ производител не може да използва един и същ код за определянето на типа на
превозно средство за повече от едно одобряване на
типа в рамките на една и съща категория превозни
средства.
7.4. Брой на знаците за ТВВ
7.4.1. Броят на знаците не трябва да надвишава:
а) 15 за кода на типа превозно средство;
б) 25 за кода на един вариант;
в) 35 за кода на една версия.
7.4.2. Пълният буквено-цифров код за ТВВ не
трябва да съдържа повече от 75 знака.
7.4.3. Когато кодът за ТВВ се използва в пълния
му вид, между типа, варианта и версията се оставя
интервал.
пример на код за ТВВ:
159AF[…интервал]0054[…интервал]977K(BE).
Част В
Определения за тип на каросерията
0. Общи положения
0.1. Типът на каросерията, посочен в т. 9.1 от
приложение № 2 и т. 9.1 от част 1 на приложение № 3, както и кодът за каросерията, посочен в
т. 38 от приложение № 9, се означават чрез кодове.
Списъкът с кодове се прилага главно за комплектувани и напълно комплектувани превозни
средства.
0.2. По отношение на превозните средства от
категория М кодът за типа на каросерията се състои от две букви, както е посочено в т. 1 и 2.
0.3. По отношение на превозните средства от
категории N и О кодът за типа на каросерията се
състои от две букви, както е посочено в т. 3 и 4.
0.4. Където е необходимо (по-специално за типа
на каросериите, посочени съответно в т. 3.1 и 3.6 и
в т. 4.1 – 4.4), към тях се добавят и две цифри.
0.4.1. Списъкът на цифрите е посочен в допълнение 2.
0.5. По отношение на превозните средства със
специално предназначение кодът за типа на каросерията, който трябва да се използва, е свързан с
категорията на превозното средство.

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

1. Превозни средства от категория М1
Код

Наименование

Определение

1.1.

AA Седан

Превозно средство, съгласно определението в т. 3.1.1.1 от стандарт БДС
ISO 3833:2001, оборудвано с най-малко четири странични прозореца.

1.2.

AB Хечбек

Седан, съгласно определението в т. 1.1 с врата в задния край на превозното средство.

1.3.

AC Комби

Превозно средство, съгласно определението в т. 3.1.1.4 от стандарт
БДС ISO 3833:2001.

1.4.

AD Купе

Превозно средство, съгласно определението в т. 3.1.1.5 от стандарт
БДС ISO 3833:2001.

1.5.

AE Кабриолет

Превозно средство, съгласно определението в т. 3.1.1.6 от стандарт
БДС ISO 3833:2001.
Допуска се кабриолетът да няма врати.

1.6.

AF

Универсално пре- Превозно средство, различно от превозните средства с код AG и от
возно средство
тези с кодове от АА до АE, предназначено за превоз на пътници и
техния багаж или понякога на товари в едно отделение.

1.7.

AG Комби за превоз на Превозно средство, съгласно определението в т. 3.1.1.4.1 от стандарт
товари
БДС ISO № 3833:2001.
Отделението за багаж трябва да е напълно отделено от отделението
за пътници.
Не е необходимо основната точка на мястото за сядане на водача да
е на най-малко 750 mm над повърхността, върху която е стъпило превозното средство.
2. Превозни средства от категории М 2 или М 3
Код

Наименование

Определение

2.1.

СA Едноетажно превозно средство Превозно средство, в което местата, определени за пътниците, са разположени на едно ниво или така, че да не образуват
две разположени едно над друго нива.

2.2.

СB

2.3.

СC Съчленено едноетажно превоз- Превозно средство, съгласно определението в т. 2.1.3 от Прано средство
вило № 107 на ИКЕ на ООН, което е само на един етаж.

2.4.

СD Съчленено двуетажно превозно Превозно средство, съгласно определението в т. 2.1.3.1 от
средство
Правило № 107 на ИКЕ на ООН.

2.5.

СE Едноетажно превозно средство Превозно средство, съгласно определението в т. 2.1.4 от Прас нисък под
вило № 107 на ИКЕ на ООН, което е само на един етаж.

2.6.

СF

2.7.

СG Съчленено едноетажно превоз- Превозно средство, в което са съчетани техническите харакно средство с нисък под
теристики, посочени в т. 2.3 и 2.5.

2.8.

CH Съчленено двуетажно превозно Превозно средство, в което са съчетани техническите хараксредство с нисък под
теристики, посочени в т. 2.4 и 2.6.

2.9.

CI

Едноетажно превозно средство Превозно средство, което е частично или изцяло без покрив.
с отворена горна част

2.10.

CJ

Двуетажно превозно средство с Превозно средство, чийто втори етаж е частично или изцяло
отворена горна част
без покрив.

2.11.

CX Шаси на автобус

Двуетажно превозно средство

Превозно средство, съгласно определението в т. 2.1.6 от Правило № 107 на ИКЕ на ООН.

Двуетажно превозно средство с Превозно средство, съгласно определението в т. 2.1.4 от Пранисък под
вило № 107 на ИКЕ на ООН, което е на два етажа.

Некомплектувано превозно средство, включващо изградена
от греди или тръби рама, силово предаване, оси, което е
предназначено да се комплектува с каросерия, приспособена
за нуждите на транспортния оператор.
3. Моторни превозни средства от категории N1, N2 или N3
Код

3.1.

BA

Наименование
Товарен автомобил

Определение
Превозно средство, което е проектирано и конструирано изключително или главно за превоз на товари.
То може също да тегли ремарке.
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Определение

3.2.

BB

Фургон

Товарен автомобил, при който отделението, в което е разположен
водачът, и товарното пространство са в рамките на един възел.

3.3.

BC

Седлови влекач

Теглещо превозно средство, което е проектирано и конструирано
изключително или главно да тегли полуремаркета.

3.4.

BD

Влекач за теглене на ре- Теглещо превозно средство, което е проектирано и конструирано
маркета
изключително да тегли ремаркета, различни от полуремаркета.

3.5.

BE

Товарен автомобил-пикап Превозно средство с максимална маса, ненадвишаваща 3500 kg,
в което местата за сядане и товарното пространство не са разположени в едно отделение.

3.6.

BX

Шаси-кабина или шаси

Некомплектувано превозно средство, включващо единствено кабина (цяла или частична), греди на рамата, силово предаване,
оси, което е предназначено да се комплектува с каросерия, приспособена за нуждите на транспортния оператор.

4. Превозни средства от категория О
Код

Наименование

Определение

4.1.

DA Полуремарке

Ремарке, което е проектирано и конструирано да се прикачва към седлови
влекач или към колесар със седлово прикачно устройство и да прилага
значително вертикално натоварване върху теглещото превозно средство или
върху колесара със седлово прикачно устройство.
Прикачването, което трябва да се използва за състава от превозни средства,
трябва да е чрез централен болт и седло.

4.2.

DB Ремарке с теглич Ремарке с най-малко две оси, от които най-малко една ос е управляема:
а) оборудвано с теглещо устройство, което може да се движи вертикално
(спрямо ремаркето), и
б) което предава статично вертикално натоварване, по-малко от 100 daN, на
теглещото превозно средство.

4.3.

DC Ремарке с
трална ос

4.4.

DE Ремарке с твърд Ремарке с една ос или една група оси, оборудвано с теглич, който поради
теглич
конструкцията си предава статично натоварване не повече от 4000 daN на
теглещото превозно средство, и което не отговаря на определението за ремарке с централна ос.
Прикачването, което трябва да се използва за състава от превозни средства,
не трябва да е чрез централен болт и седло.

цен- Ремарке, при което оста(ите) е(са) разположена(и) близо до центъра на тежестта на превозното средство (когато е равномерно натоварено), така че
само малка част от статичното вертикално натоварване, не повече от 10 %
от съответната максимална маса на ремаркето или натоварване от 1000 daN
(което от двете е по-малко), се предава на теглещото превозно средство.

Допълнение 1
Процедура за проверка дали превозно средство
може да се категоризира като превозно средство
с повишена проходимост
0. Общи положения
0.1. За целите на класификацията на превозно
средство като превозно средство с повишена проходимост се прилага описаната процедура.
1. Изпитвателни условия за измерване на геометричните стойности
1.1. Превозните средства от категория М1 или
N1 да не са натоварени, на седалката на водача да
е настанен манекен от 50-и процентил за мъж и
превозното средство да е заредено с охлаждаща
течност, смазочни материали, гориво, инструменти, резервно колело (когато е предвидено като
оригинално оборудване).
Манекенът може да се замени с подобно устройство със същата маса.

1.2. Превозните средства, различни от посочените в т. 1.1, се натоварват до тяхната технически
допустима максимална маса.
Разпределението на масата върху осите трябва да отговаря на разпределението в най-лошия
възможен случай по отношение на съответните
критерии, които трябва да се спазват.
1.3. Превозно средство, представително за
типа, се предоставя на техническата служба при
условията, посочени в т. 1.1 или 1.2. Превозното
средство трябва да е неподвижно, а колелата му
да са насочени напред.
Повърхността, върху която се извършват измерванията, трябва да е възможно най-гладка и
хоризонтална (максимален наклон 0,5 %).
2. Измерване на предния ъгъл на проходимост, задния ъгъл на проходимост и ъгъла на надлъжна проходимост
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2.1. Предният ъгъл на проходимост се измерва в съответствие с т. 6.10 от стандарт БДС ISO
612:2002.
2.2. Задният ъгъл на проходимост се измерва в съответствие с т. 6.11 от стандарт БДС ISO
612:2002.
2.3. Ъгълът на надлъжна проходимост се измерва в съответствие с т. 6.9 от стандарт БДС
ISO 612:2002.
2.4. При измерване на задния ъгъл на проходимост задните ниско разположени защитни
устройства, които са регулируеми по височина,
могат да се поставят в най-горно положение.
2.5. Предписанието в т. 2.4 не трябва да се
тълкува като задължение на базовото превозно
средство да се монтира задна нискоразположена
защита като оригинално оборудване. Производителят на базовото превозно средство трябва да
уведоми производителя на следващия етап, че
превозното средство трябва да отговаря на изискванията относно задния ъгъл на проходимост,
когато се монтира задна нискоразположена защита.
3. Измерване на просвета
3.1. Просвет между осите
3.1.1. „Просвет между осите“ е най-късото разстояние между равнината на пътя и най-ниската
неподвижна точка на превозното средство.
За прилагане на определението се взема разстоянието между последната ос от предната група оси и първата ос от задната група оси.

3.1.2. В защрихованата част на фигурата не
трябва да попада каквато и да е неподвижна точка от превозното средство.
3.2. Просвет под една ос
3.2.1. „Просвет под една ос“ е разстоянието
под най-високата точка от дъгата на окръжността, минаваща през средата на отпечатъка на гумите на колелата на една ос (на вътрешните колела, когато гумите са сдвоени) и допирателна
към най-ниската неподвижна точка на превозното средство между колелата.

3.2.2. Когато е подходящо, измерването на
просвета се извършва за всяка от няколкото оси
на група оси.
4. Способност за изкачване
4.1. „Способност за изкачване“ е способността
на превозното средство да преодолява наклон.
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4.2. За да се провери способността за изкачване на некомплектувано и комплектувано превозно
средство от категории M2, M3, N2 и N3, се извършва
изпитване.
4.3. Изпитването се извършва от техническа
служба на превозно средство, представително за
изпитвания тип.
4.4. По искане на производителя и съгласно условията, посочени в приложение № 16, способността за изкачване на типа превозно средство може да
се докаже чрез виртуално изпитване.
5. Изпитвателни условия и критерий за успешно/неуспешно изпитване
5.1. Прилагат се изпитвателните условия, определени в приложение II на Регламент (ЕС)
№ 1230/2012 на Комисията от 12 декември 2012 г.
за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на
Европейския парламент и на Съвета във връзка
с изискванията за одобрение на типа по отношение на масите и размерите на моторните превозни
средства и техните ремаркета и за изменение на
Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета (OB L 353, 21.12.2012 г.) (Регламент
(ЕС) № 1230/2012).
5.2. Превозното средство трябва да изкачи наклона с постоянна скорост без надлъжно или странично приплъзване на колелата.
Допълнение 2
Цифри за допълване на кодовете, които се използват за различните видове каросерии
01 Платформа;
02 Със странични капаци;
03 Затворена каросерия;
04 Климатизирана каросерия с изолирани стени и
с оборудване за поддържане на вътрешната температура;
05 Климатизирана каросерия с изолирани стени,
но без оборудване за поддържане на вътрешната
температура;
06 С текстилно покривало;
07 Сменяема каросерия;
08 Контейнеровоз;
09 Превозно средство, оборудвано с кран с кука;
10 Самосвал;
11 Цистерна;
12 Цистерна, предназначена за превоз на опасни
товари;
13 Превозно средство за превоз на животни;
14 Автовоз;
15 Бетоновоз;
16 Превозно средство с бетонпомпа;
17 Превозно средство за превоз на дървен материал;
18 Превозно средство за превоз на битови отпадъци;
19 Превозно средство за метене на улиците, за почистване и отводняване на канализацията;
20 Компресор;
21 Превозно средство за превоз на плавателни съдове;
22 Превозно средство за превоз на планери;
23 Превозно средство за търговски или рекламни
цели;
24 Превозно средство за пътна помощ;
25 Превозно средство със стълба;
26 Товарен автомобил с кран (различен от автокрана, посочен в т. 5.7 от част А);
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27 Превозно средство с платформа за работа на
височина;
28 Превозно средство с оборудване за поставяне
на стълбове;
29 Ремарке с ниска платформа;
30 Превозно средство за превоз на прозорци;
31 Противопожарно превозно средство;
99 Каросерия, която не е включена в списъка.“

§ 6. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 0.5 се изменя така:
„0.5. Наименование на дружеството и адрес
на производителя: ....................................................“
2. Точка 1.9 се изменя така:
„1.9. Да се определи дали теглещото превозно
средство е предназначено да тегли полуремаркета или други ремаркета, както и дали ремаркето е полуремарке, ремарке с теглич, ремарке
с централна ос или ремарке с твърд теглич: ......
........................................................................................“
3. След т. 1.9 се създава т. 1.10:
„1.10. Да се определи дали превозното средство е специално проектирано за превоз на товари при контролирана температура: ...................
........................................................................................“
4. В т. 2 след текста „(ж)“ се добавя „(7)“.
5. Точки 2.1.1.1, 2.1.1.1.1 и 2.1.1.1.2 се изменят
така:
„2.1.2. Превозни средства с три или повече
оси
2.1.2.1. Междуосово разстояние между последователни оси, като се започне от най-предната
ос и се стигне до най-задната ос: ..........................
..........................................................................................
2.1.2.2. Общо разстояние между осите: ..........
........................................................................................“
... В т. 2.2.1.3 думите „т. 1.2 от приложение № 4 на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
от категориите М2, М3, N и техните ремаркета
от категория О по отношение на масите и размерите (т. 7.6.1.2 от приложение І на Директива
97/27/ЕО)“ се заменят с „т. 3 от част Г на приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012“.
6. Точка 2.5 се изменя така:
„2.5. Минимална маса на управляемата(ите)
ос(и) за некомплектувани превозни средства:
........................................................................................“
7. Точка 2.5.1 се заличава.
8. Точки 2.6 и 2.6.1 се изменят така:
„2.6. Маса в готовност за движение (з):
а) минимум и максимум за всеки вариант:
..........................................................................................
б) маса на всяка версия (представя се матрица):
..........................................................................................
2.6.1. Разпределение на тази маса между осите и в случай на полуремарке, ремарке с централна ос или ремарке с твърд теглич, масата в
точката на прикачване: .............................................
а) минимум и максимум за всеки вариант:
..........................................................................................
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б) маса на всяка версия (представя се матрица):
........................................................................................“
9. След т. 2.6.1 се създава т. 2.6.2:
„2.6.2. Маса на незадължителното оборудване (съгласно определението в член 2, точка 5 от
Регламент (ЕС) № 1230/2012): .................................
........................................................................................“
10. В т. 2.10 думата „максимална“ се заличава.
11. В т. 2.11 думата „моторно“ се заменя с
„теглещото“.
12. Точка 2.11.4 се изменя така:
„2.11.4. Ремарке с твърд теглич: ........................
........................................................................................“
13. Точка 2.11.5 се изменя така:
„2.11.5. Технически допустима максимална
маса на състава (3): ...................................................“
14. Точки 2.12, 2.12.1 и 2.12.2 се изменят така:
„2.12. Технически допустима максимална
маса в точката на прикачване:
2.12.1. на теглещо превозно средство: .............
........................................................................................ ;
2.12.2. на полуремарке, ремарке с централна
ос или ремарке с твърд теглич: ............................“
15. В т. 2.13 думите „т. 2 и 3 от приложение № 4 на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от
категории М2, М3 и N и техните ремаркета от
категория О по отношение на масите и размерите (т. 7.6.2 и 7.6.3 от приложение І на Директива 97/27/ЕО)“ се заменят с „т. 7 от част Б на
приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012“.
16. В т. 2.14.1 думите „чл. 28 от Наредба № 75
от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства от категориите М2, М3, N
и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (т. 7.10 от приложение І на Директива 97/27/ЕО)“ се заменят с
„т. 6 от част Б на приложение I на Регламент
(ЕС) № 1230/2012“.
17. Точки 2.16 – 2.16.5 се изменят така:
„2.16. Регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси (по избор)
2.16.1. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса .......................................
2.16.2. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос и в случай на полуремарке или ремарке с централна ос, предвиденото натоварване в точката на
прикачване, посочено от производителя, когато е по-малко от технически допустимата
максимална маса в точката на прикачване:
..........................................................................................
2.16.3. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси:
..........................................................................................
2.16.4. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална теглена маса: ......................
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2.16.5. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава: ..............“
18. След т. 2.16.5 се създават т. 2.17 – 2.17.2:
„2.17. Превозно средство, представено за
многоетапно одобряване на типа (само за некомплектувани или напълно комплектувани
превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007):
да/не (1)
2.17.1. Маса на базовото превозно средство в
готовност за движение: ....................................... kg
2.17.2. Предварително определена маса, изчислена в съответствие с т. 5 от приложение XII
на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията
от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на
Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския
парламент и на Съвета за типово одобрение на
моторни превозни средства по отношение на
емисиите от леки превозни средства за превоз
на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за
достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199,
28.07.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 692/2008): ........
.......... kg“.
19. Точка 3.2.1.1 се изменя така:
„3.2.1.1. Принцип на работа: принудително
запалване/запалване чрез сгъстяване/работа с
два вида гориво (1)
Работен цикъл: четиритактов/двутактов/цикли при ротационен двигател (1)“.
20. След т. 3.2.1.1 се създават т. 3.2.1.1.1 и
3.2.1.1.2:
„3.2.1.1.1. Тип на двигателя, работещ с два
вида гориво: Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/
Тип 3Б (1) (ч1)
3.2.1.1.2. Енергиен дял на газа за топлата част
на WHTC цикъл на изпитване: ...................... %“.
21. След т. 3.2.1.6.1 се създава т. 3.2.1.6.2:
„3.2.1.6.2. Празен ход на двигателя с дизелово
гориво: да/не (1) (ч1)“.
22. След т. 3.2.1.10 се създава т. 3.2.1.11:
„3.2.1.11. (само за Евро VI) Позовавания
на производителя на комплекта документи,
изискван по член 5, 7 и 9 от Регламент (ЕС)
№ 582/2011 на Комисията от 25 май 2011 г.
за прилагане и изменение на Регламент (ЕО)
№ 595/2009 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на емисиите от тежки
превозни средства (Евро VI), и за изменение на
приложения I и III към Директива 2007/46/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L
167, 25.06.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 582/2011),
който дава възможност на органа по одобряването да оценява стратегиите за контрол на емисиите и бордовите системи на двигателя, за да
се гарантира правилното действие на мерките
за контрол на NOx“.
23. Точки 3.2.2.1 и 3.2.2.2 се изменят така:
„3.2.2.1. Леки превозни средства: дизелово
гориво/бензин/LPG/NG или биометан/етанол
(Е85)/биодизел/водород/H2NG (1) (6)
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3.2.2.2. Тежки превозни средства: дизелово
гориво/бензин/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/етанол (ED95)/етанол (E85)/LNG/LNG20 (1) (6)“.
24. След т. 3.2.2.2 се създава т. 3.2.2.2.1:
„3.2.2.2.1. (само за Евро VI) Горива, съвместими с използваните от двигателя, посочени от
производителя в съответствие с т. 1.1.2 от приложение I на Регламент (ЕС) № 582/2011 (когато е приложимо)“.
25. Точка 3.2.4.2. се изменя така:
„3.2.4.2. Чрез впръскване на гориво (само за
двигатели със запалване чрез сгъстяване и двигатели, работещи с два вида гориво): да/не (1)“.
26. След т. 3.2.8.3.2 се създава т. 3.2.8.3.3:
„3.2.8.3.3. (само за Евро VI) Действителен
пад на налягането във всмукателната система
при номинална честота на въртене на двигателя
и 100 % натоварване на превозното средство: ....
............... kPa“.
27. След т. 3.2.9.2 се създава т. 3.2.9.2.1:
„3.2.9.2.1. (само за Евро VI) Описание и/или
чертеж на елементите на изпускателната уредба, които са част от системата на двигателя:“.
28. След т. 3.2.9.3 се създава т. 3.2.9.3.1:
„3.2.9.3.1. (само за Евро VI) Действително
изпускателно противоналягане при номинална честота на въртене на двигателя и 100 %
натоварване на превозното средство (само
за двигатели със запалване чрез сгъстяване):
............................................................................... kPa“.
29. Точка 3.2.9.7 се изменя така:
„3.2.9.7. Пълен обем на изпускателната уредба: ........................................................................ dm3“.
30. След т. 3.2.9.7 се създават т. 3.2.9.7.1 и
3.2.9.7.2:
„3.2.9.7.1. (само за Евро VI) Допустим обем
на изпускателната уредба: ............................... dm3
3.2.9.7.2. (само за Евро VI) Обем на изпускателната уредба, която е част от системата на
двигателя: .......................................................... dm3“.
31. След т. 3.2.12.1 се създава т. 3.2.12.1.1:
„3.2.12.1.1. (само за Евро VI) Устройство за
рециклиране на картерни газове: да/не (2)
Когато е налично, описание и чертежи:
Когато не е налично, изисква се съответствие
с приложение V на Регламент (ЕС) № 582/2011“.
32. В т. 3.2.12.2.6.8.1 след текста „(n1)“ се добавя „(не се прилага за Евро VI)“.
33. След
т. 3.2.12.2.6.8.1
се
създава
т. 3.2.12.2.6.8.1.1:
„3.2.12.2.6.8.1.1. (само за Евро VI) Брой на
WHTC изпитвателни цикли без регенериране (n): .......................................................................... “.
34. В т. 3.2.12.2.6.8.2 след текста „(n2) “ се добавя „(не се прилага за Евро VI)“.
35.
След
т. 3.2.12.2.6.8.2
се
създават
т. 3.2.12.2.6.8.2.1, 3.2.12.2.6.9 и 3.2.12.2.6.9.1:
„3.2.12.2.6.8.2.1. (само за Евро VI) Брой на
WHTC изпитвателни цикли с регенериране (nR):
........................................................................................ ;
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3.2.12.2.6.9. Други системи: да/не (1)
3.2.12.2.6.9.1. Описание и действие“.
36. След т. 3.2.12.2.7 се създават т. 3.2.12.2.7.0.1 –
3.2.12.2.7.0.6:
„3.2.12.2.7.0.1. (само за Евро VI) Брой на семействата двигатели със СБД в рамките на семейството двигатели:
3.2.12.2.7.0.2. Списък на семействата двигатели със СБД (когато е приложимо):
3.2.12.2.7.0.3. Номер на семейството двигатели със СБД, към което базовият двигател/двигателят принадлежи:
3.2.12.2.7.0.4. Позовавания на производителя
на документацията относно СБД, изисквана от
член 5, параграф 4, буква „в“ и член 9, параграф
4 от Регламент (ЕС) № 582/2011 и определена в
приложение Х на Регламент (ЕС) № 582/2011 за
целите на одобряването на СБД:
3.2.12.2.7.0.5. Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на документацията за
монтиране на превозно средство на система на
двигателя, оборудвана с БД:
3.2.12.2.7.0.6. Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на комплекта документи, свързани с монтирането на превозно средство на СБД на одобрен двигател“.
37.
След
т. 3.2.12.2.7.6.4.2
се
създават т. 3.2.12.2.7.6.5, 3.2.12.2.7.7, 3.2.12.2.7.7.1,
3.2.12.2.7.8 – 3.2.12.2.7.8.3:
„3.2.12.2.7.6.5. (само за Евро VI) Стандарт за
протокол за комуникация на БД (8):
3.2.12.2.7.7. (само за Евро VI) Позоваване на
производителя на свързаната с БД информация,
изисквана от член 5, параграф 4, буква „г“ и член
9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 582/2011 за
целите на съответствието с разпоредбите относно достъпа до информация за БД на превозните
средства и ремонта и техническото обслужване
на превозните средства, или
3.2.12.2.7.7.1. Като алтернатива на позоваването на производителя, предвидено в т. 3.2.12.2.7.7,
позоваване на приложението към информационния документ, посочен в допълнение 4 от
приложение I на Регламент (ЕС) № 582/2011,
което съдържа следната таблица, след като бъде
попълнена съгласно дадения пример:
компонент – код
за
повреда – стратегия
за следене – критерии за откриване на повреда – критерии за задействане на ИН – вторични параметри – предварителна подготовка – демонстрационно изпитване
каталитичен конвертор – P0420 – сигнали от
кислородни датчици 1 и 2 – разлика между сигналите от датчици 1 и 2 – 3-ти цикъл – честота
на въртене на двигателя, натоварване на двигателя, режим A/F, температура на каталитичния
конвертор – два цикъла от тип 1 – тип 1
3.2.12.2.7.8. (само за Евро VI) Компоненти за
БД на превозното средство
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3.2.12.2.7.8.0. Алтернативно одобряване, както е предвидено в т. 2.4.1 от приложение Х на
Регламент (ЕС) № 582/2011: да/не (1)
3.2.12.2.7.8.1. Списък на компонентите на БД
на превозното средство
3.2.12.2.7.8.2. Писмено описание и/или чертеж на индикатора за неизправност (ИН) (10)
3.2.12.2.7.8.3. Писмено описание и/или чертеж на извънбордовия комуникационен интерфейс на БД (10)“.
3 8 . С л ед т. 3. 2 .1 2 . 2 . 8 с е с ъ з д а в ат
т. 3.2 .12 .2 .8.1, 3.2 .12 .2 .8.2 – 3.2 .12 .2 .8.2 .2 ,
3.2.12.2.8.3 – 3.2.12.2.8.3.2, 3.2.12.2.8.5, 3.2.12.2.8.6,
3.2.12.2.8.7 и 3.2.12.2.8.8 – 3.2.12.2.8.8.5:
„3.2.12.2.8.1. (само за Евро VI) Системи за
осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOх:
3.2.12.2.8.2. Система за блокиране:
3.2.12.2.8.2.1 (само за Евро VI) Двигател с постоянно изключена система за блокиране, предназначен за използване от спасителните служби
или на превозните средства, посочени в чл. 2,
ал. 2, т. 2: да/не (1)
3.2.12.2.8.2.2. Задействане на режима на бавно движение:
изключване след повторно пускане/изключване след зареждане с гориво/изключване след
паркиране (1)(8)
3.2.12.2.8.3. (само за Евро VI) Брой на семействата двигатели със СБД в рамките на семейството двигатели, разглеждани във връзка с
осигуряване правилното действие на мерките за
контрол на NOх:
3.2.12.2.8.3.1. (само за Евро VI) Списък на
семействата двигатели с БД в рамките на семейството двигатели, разглеждани във връзка
с осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOх (когато е приложимо):
3.2.12.2.8.3.2. (само за Евро VI) Номер на семейството двигатели с БД, към което принадлежи базовият двигател/ двигателят – член на
семейството:
3.2.12.2.8.5. (само за Евро VI) Номер на семейството двигатели със СБД, към което принадлежи базовият двигател/двигателят:
3.2.12.2.8.6. (само за Евро VI) Най-ниска
концентрация на наличната в реагента активна
съставка, която не задейства системата за предупреждение (CDmin): ................................... % (vol)
3.2.12.2.8.7. (само за Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на
документацията за монтиране в превозно средство на системите за осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx:
3.2.12.2.8.8. (само за Евро VI) Монтирани на
превозното средство компоненти на системите,
осигуряващи правилното действие на мерките
за контрол на NOx:
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3.2.12.2.8.8.1. Списък на монтираните на превозното средство компоненти на системите,
осигуряващи правилното действие на мерките
за контрол на NOx:
3.2.12.2.8.8.2. Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на комплекта документи, свързан с монтирането на превозното
средство на системата, осигуряваща правилното действие на мерките за контрол на NOx на
одобрен двигател:
3.2.12.2.8.8.3. Писмено описание и/или чертеж на предупредителния сигнал (10)
3.2.12.2.8.8.4. Алтернативно одобряване, предвидено в т. 2.1 от приложение ХIII на Регламент
(ЕС) № 582/2011: да/не (1)
3.2.12.2.8.8.5. Загреваеми/незагреваеми резервоар с реагент и система за дозиране (виж
т. 2.4 от приложение 11 на Правило № 49 на
ИКЕ на ООН)“.
39. В т. 3.2.15.1 думите „Номер на одобряване на типа съгласно Наредба № 67 от 2003 г.
за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение
на резервоарите за течно гориво и на задната
нискоразположена защита и за одобряване типа
на задна нискоразположена защита (Директива
70/221/ЕИО, след като директивата бъде изменена, за да включва и резервоари за газообразни горива) или“ се заличават.
40. В т. 3.2.16.1 думите „Номер на одобряване на типа съгласно Наредба № 67 от 2003 г.
за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремакета по отношение
на резервоарите за течно гориво и на задната
нискоразположена защита и за одобряване типа
на задна нискоразположена защита (Директива
70/221/ЕИО, след като директивата бъде изменена, за да включва и резервоари за газообразни горива) или“ се заличават.
41. Точка 3.2.17 се изменя така:
„3.2.17. Специфична информация, свързана
с двигателите за тежки превозни средства, работещи с газово гориво и с два вида гориво
(в случай на системи, разработени по различен
начин, се посочва еквивалентна информация)
(когато е приложимо)“.
42. След т. 3.2.17.8.1 се създават т. 3.2.17.8.1.0.1
и 3.2.17.8.1.0.2:
„3.2.17.8.1.0.1. (само за Евро VI) Саморегулиране: да/не (1)
3.2.17.8.1.0.2. (само за Евро VI) Калибриране
за газ със специфичен състав: NG-Н/NG-L/NGHL (1)
Трансформиране за газ със специфичен състав: NG- Ht/NG-Lt/NG-HLt (1)“.
43. След т. 3.2.17.8.2 се създават т. 3.2.17.9,
3.2.18 – 3.2.18.3.3 и 3.2.19 – 3.2.19.4.3:
„3.2.17.9. Когато е подходящо, позоваване от
производителя на документацията за монтира-
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не на двигателя, работещ с два вида гориво, в
превозното средство (ч1)
3.2.18. Система за зареждане с водород: да/
не (1)
3.2.18.1. Номер на ЕО одобряването на типа
в съответствие с Регламент (ЕО) № 79/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и
за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L
35, 4.02.2009 г.) (Регламент (ЕО) № 79/2009): ......
3.2.18.2. Електронно устройство за управление на двигателя при зареждане с водород
3.2.18.2.1. Марка(и): ...............................................
3.2.18.2.2. Тип(ове): ................................................
3.2.18.2.3. Възможности за регулиране в зависимост от емисиите: ..................................................
3.2.18.3. Допълнителна документация
3.2.18.3.1. Описание на системата за защита
на каталитичния конвертор при преминаване
от работа с бензин на водород или обратното:
3.2.18.3.2. Устройство на системата (електрически връзки, вакуумни връзки, компенсационни гъвкави тръбопроводи и др.): ............................
..........................................................................................
3.2.18.3.3. Чертеж на обозначението:.................
..........................................................................................
3.2.19. Система за зареждане с H 2NG:
да/не (1)
3.2.19.1. Процентно съдържание на водород
в горивото (максимално допустимото, посочено
от производителя): .....................................................
3.2.19.2. Номер на ЕО одобряването на типа
в съответствие с Правило № 110 на ИКЕ на
ООН: ..............................................................................
3.2.19.3. Електронно устройство за управление на двигателя при зареждане с H2NG
3.2.19.3.1. Марка(и): ................................................
3.2.19.3.2. Тип(ове): .................................................
3.2.19.3.3. Възможности за регулиране в зависимост от емисиите: ..................................................
3.2.19.4. Допълнителна документация
3.2.19.4.1. Описание на системата за защита
на каталитичния конвертор при преминаване
от работа с бензин на H2NG или обратното: .....
..........................................................................................
3.2.19.4.2. Устройство на системата (електрически връзки, вакуумни връзки, компенсационни гъвкави тръбопроводи и др.): ............................
..........................................................................................
3.2.19.4.3. Чертеж на обозначението: ................
....................................................................................... “.
44. Точка 3.3.1.1 се изменя така:
„3.3.1.1. Максимална часова мощност: ...........
................................................................................ kW“.
45. След т. 3.3.1.1 се създават т. 3.3.1.1.1 и
3.3.1.1.2:
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„3.3.1.1.1. Максимална ефективна мощност (н):
....... . kW (стойност, посочена от производителя)
3.3.1.1.2. Максимална мощност за 30 минути (н):
...... kW (стойност, посочена от производителя)“.
46. Точка 3.4.8 се изменя така:
„3.4.8. Пробег в електрически режим на задвижване: ....... km (в съответствие с приложение 9 на Правило № 101 на ИКЕ на ООН)“.
47. Точки 3.5.2.1 – 3.5.2.3 се изменят така:
„3.5.2.1. Разход на гориво (градски условия): .............................................................. l/100 km
или m3/100 km или kg/100 km (1)
3.5.2.2. Разход на гориво (извънградски условия): .............................................................. l/100 km
или m3/100 km или kg/100 km (1)
3.5.2.3. Разход на гориво (смесен режим): ......
....... l/100 km или m3/100 km или kg/100 km (1)“.
48. След т. 3.5.2.3 се създават т. 3.5.3 –
3.5.3.2.3, 3.5.4 – 3.5.4.6, 3.5.5 – 3.5.5.6 и 3.5.6 –
3.5.6.3:
„3.5.3. Разход на електрическа енергия за
електрически превозни средства
3.5.3.1. Разход на електрическа енергия за изцяло електрически превозни средства: .................
........................................................................... Wh/km
3.5.3.2. Разход на електрическа енергия за
хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане
3.5.3.2.1. Разход на електрическа енергия (условие A, смесен режим): ........................... Wh/km
3.5.3.2.2. Разход на електрическа енергия (условие Б, смесен режим): ........................... Wh/km
3.5.3.2.3. Разход на електрическа енергия
(среднопретеглено, смесен режим): ........ Wh/km
3.5.4. Емисии на СО2 за тежки превозни
средства (само за Евро VI)
3.5.4.1. Емисии на CO2 при WHSC изпитване (ч3): ........................................................... g/kWh
3.5.4.2. Емисии на CO2 при WHSC изпитване
в режим на работа с дизелово гориво (ч2): ..........
............................................................................ g/kWh
3.5.4.3. Емисии на CO2 при WHSC изпитване в режим на работа с два вида гориво (ч1):
............................................................................ g/kWh
3.5.4.4. Емисии на CO2 при WHTC изпитване
(ч3) (9): ............................................................... g/kWh
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3.5.4.5. Емисии на CO2 при WHTC изпитване
в режим на работа с дизелово гориво (ч2) (9): .....
g/kWh
3.5.4.6. Емисии на CO2 при WHTC изпитване
в режим на работа с два вида гориво (ч1) (9):
............................................................................ g/kWh
3.5.5. Разход на гориво за тежки превозни
средства (само за Евро VI)
3.5.5.1. Разход на гориво при WHSC изпитване (ч3): ............................................................... g/kWh
3.5.5.2. Разход на гориво при WHSC изпитване в режим на работа с дизелово гориво (ч2):
............................................................................ g/kWh
3.5.5.3. Разход на гориво при WHSC изпитване в режим на работа с два вида гориво (ч1):
............................................................................ g/kWh
3.5.5.4. Разход на гориво при WHTC изпитване (ч3) (9): ......................................................... g/kWh
3.5.5.5. Разход на гориво при WHTC изпитване в режим на работа с дизелово гориво (ч2) (9):
............................................................................ g/kWh
3.5.5.6. Разход на гориво при WHTC изпитване в режим на работа с два вида гориво (ч1) (9):
............................................................................ g/kWh
3.5.6. Превозно средство, оборудвано с екологична иновация по смисъла на член 12 от
Регламент (ЕО) № 443/2009 и Регламент за
изпълнение (ЕС) № 725/2011 на Комисията от
25 юли 2011 г. за установяване на процедура
за одобрение и сертифициране на иновативни
технологии за намаляване на емисиите на CO2
от пътнически автомобили съгласно Регламент
(ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и
на Съвета (ОВ L 194, 26.07.2011 г.) (Регламент
(ЕС) № 725/2011): да/не (1)
3.5.6.1. Тип/вариант/версия на основното
превозно средство, определено в член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 (когато
е приложимо): .............................................................
3.5.6.2. Наличие на взаимодействие между
различните екологични иновации: да/не (1)
3.5.6.3. Данни за емисиите, свързани с използването на екологични иновации (таблицата
се повтаря за всяко използвано при изпитването
еталонно гориво) (ц1)

Решение
Код
1.
2.
3.
4.
за одона
Емисии
Емисии на
Емисии на Емисии на СО2 на
бряване
екона СО2 СО2 на превоз- СО2 на основ- превозното средна еколо- логична осното средство, ното превозно ство, оборудвано
гичната
ната
новното
оборудвано с
средство при с екологична иноиновация ино- превозно
екологична
цикъл на
вация при цикъл
(ц2)
вация средство
иновация
изпитване от
на изпитване от
(ц3)
(g/km)
(g/km)
тип 1 (ц4)
тип 1 (= 3.5.1.3)

5.
НамалеКоефициент на
ние на
използване (КИ), емисит.е. времеви дял
ите на
на използването
СО2
на технологията ((1-2) –
при нормални
(3-4))*5
работни условия

Хххх/201х

Общо намаление на емисиите на СО2 (g/km) (ц5)

“
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49. В т. 3.7 думите „т. 1 от част ІІ на приложение № 4 от Наредба № 103 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение мощността на двигателя
(ДВ, бр. 44 от 2004 г.) (т. 5.1.1 от приложение І
на Директива 80/1269/ЕИО)“ се заменят с
„т. 2.3.1 от допълнение 6 на Приложение XIV
на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията
от 25 май 2011 г. за прилагане и изменение
на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI),
и за изменение на приложения I и III към
Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 167, 25.06.2011 г.)
(Регламент (ЕС) № 582/2011)“.
50. В т. 4.8.3 думите „§ 1, т. 2, буква „в“ от
Наредба № 64 от 2003 г. за одобряване типа на
нови моторни превозни средства по отношение
на устройствата за измерване на скоростта и на
оборудването за заден ход (т. 2.1.3 от Приложение II на Директива 75/443/ЕИО)“ се заменят
с „т. 2.2.3 от Правило № 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на
обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни
технически предписания за типово одобрение
на превозни средства по отношение на оборудването за измерване на скоростта, в т.ч. и
неговия монтаж (OB L 120, 13.05.2010 г.) (Правило № 39 на ИКЕ на ООН)“.
51. В т. 4.8.4 думите „§ 1, т. 2, буква „б“ от
Наредба № 64 от 2003 г. за одобряване типа на
нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за измерване на скоростта
и на оборудването за заден ход, или еквивалентни данни (т. 2.1.2 от Приложение II на
Директива 75/443/ЕИО)“ се заменят с „т. 2.2.2
от Правило № 39 на ИКЕ на ООН“.
52. След т. 4.10 се създават т. 4.11 – 4.11.3:
„4.11. Индикатор за смяна на предавката
(ИСП)
4.11.1. Звукови указания: да/не (1). Когато
са налични, описание на звука и нивото на
шума в dB(A) при ушите на водача (Звуковите указания винаги да могат да се включват/
изключват)
4.11.2. Информация съгласно т. 4.6 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 65/2012 (стойност, посочена от производителя)
4.11.3. Снимки и/или чертежи на прибора
на индикатора за смяна на предавката и кратко описание на компонентите на системата и
нейното действие:“.
53. В т. 8.1 думите „§ 1, т. 6 от Наредба
№ 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и
за одобряване типа на резервни комплекти
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спирачни накладки (т. 1.6 от Приложение І на
Директива 71/320/ЕИО)“ се заменят с „т. 2.6
от Правило № 13 на Икономическата комисия
за Европа на Организацията на обединените
нации (ИКЕ на ООН) – Единни предписания
за одобрение на превозни средства от категории M, N и O по отношение на спирането (OB L 257, 13.11.2010 г.) (Правило № 13 на
ИКЕ на ООН), и т. 2.6 от Правило № 13-H
на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на
ООН) – Единни предписания за одобрение на
леки автомобили по отношение на спирането
(OB L 230, 31.08.2010 г.) (Правило № 13-H на
ИКЕ на ООН)“.
54. В т. 8.2 думите „§ 1, т. 5 от Наредба
№ 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и
за одобряване типа на резервни комплекти
спирачни накладки (т. 1.2 от Приложение I на
Директива 71/320/ЕИО)“ се заменят с „т. 2.3
от Правило № 13 на ИКЕ на ООН и т. 2.3 от
Правило № 13-H на ИКЕ на ООН“.
55. В т. 8.6 думите „част 2 от Приложение № 2 на Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни
комплекти спирачни накладки (допълнението
към т. 1.1.4.2 от Приложение ІІ на Директива
71/320/ЕИО) или част 2 от приложение № 11
на Наредба № 71 (допълнението към Приложение № 11 от Директива 71/320/ЕИО)“ се
заменят с „приложение 10 на Правило № 13
на ИКЕ на ООН или допълнение към приложение 14 на Правило № 13 на ИКЕ на ООН“.
56. В т. 8.9 думите „т. 1.6 от допълнителната
информация от част 1а на приложение № 9 от
Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на
нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби
и за одобряване типа на резервни комплекти
спирачни накладки (т. 1.6 от добавката към
допълнение 1 на Приложение IX от Директива 71/320/ЕИО)“ се заменят с „т. 12 от приложение 2 на Правило № 13 на ИКЕ на ООН и
т. 14 от приложение 1 на Правило № 13-H на
ИКЕ на ООН“.
57. В т. 8.10 думите „част 3 от приложение № 7 на Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни
комплекти спирачни накладки (допълнение 2
от Приложение VII на Директива 71/320/
ЕИО)“ се заменят с „допълнение 3 към приложение 11 на Правило № 13 на ИКЕ на ООН“.
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58. В т. 9.10.1.2 думите „§ 1, т. 5, буква „а“
от Наредба № 106 от 2004 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства от
категория М1 по отношение на вътрешното
им оборудване (т. 2.3.1 от Приложение І на
Директива 74/60/ЕО)“ се заменят с „т. 2.3.1 от
Правило № 21 на Икономическата комисия
за Европа на Организацията на обединените
нации (ИКЕ на ООН) – Единни разпоредби
относно одобряването на моторни превозни
средства по отношение на вътрешното оборудване (OB L 188, 16.07.2008 г.) (Правило № 21 на
ИКЕ на ООН)“.
59. В т. 9.10.2.2 думите „приложения № 3 и
4 на Наредба № 109 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на символите за идентификация (приложения ІІ и ІІІ на Директива 78/316/
ЕИО)“ се заменят с „таблица 1 към Правило
№ 121 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации
(ИКЕ на ООН) – Единни предписания за одобрение на превозни средства по отношение на
местоположението и обозначението на органи
за ръчно управление, сигнални лампи и показващи уреди (OB L 177, 10.07.2010 г.) (Правило
№ 121 на ИКЕ на ООН)“.
60. В т. 9.10.2.3 думите „приложения № 3 и
4 на Наредба № 109 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на символите за идентификация (приложения ІІ и ІІІ на Директива 78/316/
ЕИО)“ се заменят с „таблица 1 към Правило
№ 121 на ИКЕ на ООН“.
61. В т. 9.11.3 думите „чл. 24 от Наредба
№ 84 от 2004 г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства по отношение на
външните изпъкнали части (т. 6.9.1 от Приложение І на Директива 74/483/ЕИО)“ се заменят с „т. 6.9.1 от Правило № 26 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на
обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни
предписания относно одобрение на превозни
средства по отношение на техните външни изпъкнали части (OB L 215, 14.08.2010 г.) (Правило № 26 на ИКЕ на ООН)“.
62. В т. 9.16.2 думите „фигурата от приложение № 3 от Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците (фиг. 1 от Приложение І на Директива
78/549/ЕИО)“ се заменят с „фигура № 1 от
Приложение II на Регламент (ЕС) № 1009/2010
на Комисията от 9 ноември 2010 г. относно
изискванията за одобрението на типа за калници за някои моторни превозни средства и за
прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на
Европейския парламент и на Съвета относно
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изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните
превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли,
предназначени за тях (OB L 292, 10.11.2010 г.)
(Регламент (ЕС) № 1009/2010)“.
63. В т. 9.17.4 думите „Наредба № 89 от
2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства
и техните ремаркета (т. 3.1.1.1 от приложението на Директива 76/114/ЕИО (ОВ L 24,
30.01.1976 г., стр. 1)“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 19/2011“.
64. В т. 9.20.2 думите „приложение № 3 на
Наредба № 115 от 2004 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета по отношение на монтирането на
системите против изпръскване и за одобряване типа устройства против изпръскване (Приложение ІІІ на Директива 91/226/ЕИО)“ се
заменят с „Приложение IV на Регламент (ЕС)
№ 109/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г.
за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009
по отношение на изискванията за одобрение
на типа за някои категории моторни превозни
средства и техните ремаркета по отношение на
системите срещу пръски (OB L 34, 9.02.2011 г.)
(Регламент (ЕС) № 109/2011)“.
65. Точки 9.24, 9.24.1, 9.24.2 и 9.24.3 се изменят така:
„9.24. Предни защитни системи
9.24.1. Общо разположение (чертежи или
снимки), показващи местоположението и закрепването на предните защитни системи:
9.24.2. Чертежи и/или снимки, когато е
приложимо, на решетките на входящите отвори на въздухопровода, решетката на радиатора, декоративната облицовка, знаци, емблеми,
вдлъбнатини и други външни изпъкнали части
и части на външната повърхност, които могат
да се разглеждат като изключително важни
(например устройства за осветяване). Когато
частите, изброени в първото изречение, не са
изключително важни за целите на документирането, те могат да се заменят със снимки,
придружени, когато е необходимо, от информация за размерите и/или текст:
9.24.3. Пълна информация за изискваните
скрепителни елементи и пълни инструкции,
включително изисквания към въртящия момент за монтиране:“.
66. След т. 9.24.3 се създават т. 9.24.4 и 9.24.5:
„9.24.4. Чертеж на броните:
9.24.5. Чертеж на контура на пода в предната част на превозното средство:“.
67. В т. 10.3 думите „Наредба № 63 от
2003 г. за одобряване типа на нови моторни
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превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (ДВ, бр. 87
от 2003 г.) (Директива 76/756/ЕИО) (ОВ L 262,
27.09.1976 г., стр. 1)“ се заменят с „Правило
№ 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации
(ИКЕ на ООН) – Единни предписания относно одобрението на превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (OB L 323,
6.12.2011 г.) (Правило № 48 на ИКЕ на ООН)“.
68. В т. 12.7:
а) в Допълнение 1 думите „Наредба № 91
от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по
отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/
електронен монтажен възел по отношение на
електромагнитната съвместимост (Директива
72/245/ЕИО) (ОВ L 152, 6.07.1972 г., стр. 15)“
се заменят с „Правило № 10 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на
обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни
предписания за одобрението на превозни средства по отношение на електромагнитната съвместимост (OB L 254, 20.09.2012 г.) (Правило
№ 10 на ИКЕ на ООН)“;
б) в Допълнение 2 думите „Наредба № 91
от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по
отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/
електронен монтажен възел по отношение на
електромагнитната съвместимост (Директива
72/245/ЕИО)“ се заменят с „Правило № 10 на
ИКЕ на ООН“.
69. В т. 13.11 думите „Наредба № 97/2004 г.
за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от
осем места за сядане, без мястото на водача
(Директива 2001/85/ЕО) (ОВ L 42, 13.02.2002 г.,
стр. 1)“ се заменят с „Правило № 107 на ИКЕ
на ООН и Правило № 66 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на
обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни
предписания относно одобрението на пътнически превозни средства с голям капацитет по
отношение на якостта на тяхната надстройка
(OB L 84, 30.03.2011 г.) (Правило № 66 на ИКЕ
на ООН)“.
70. След т. 13.11 се създава т. 13.12:
„13.12. Чертеж с размери, показващ вътрешното разположение по отношение на местата
за сядане, площта за правостоящи, лице(а) в
инвалидни колички, отделенията за багаж,
включително багажниците и багажниците за
ски, когато има:“.
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71. В бележките под черта:
а) след бележка „6“ се създават бележки
„7“ – „10“:
„(7) Посочва се незадължителното оборудване, което оказва влияние върху размерите
на превозното средство.
(8) Предоставят се документи в случай на
едно семейство двигатели с БД и ако вече не
са включени такива в комплекта(ите) документация, посочен(и) в т. 3.2.12.2.7.0.4.
(9) Стойност за комбинираното WHTC,
включващо част със студен и със загрял двигател в съответствие с Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 582/2011.
(10) Предоставят се документи, ако вече не
са включени такива в документацията, посочена в т. 3.2.12.2.7.0.5.“;
б) в бележка „д“ думите „т. 8, от § 1 на
Наредба № 111/2004 г. за одобряване типа на
нови моторни превозни средства по отношение поведението на кормилния механизъм в
случай на удар (ДВ, бр. 53/2004 г.; изм. и доп.,
бр. 100/2006 г.) (определение в т. 2.7 от Приложение I към Директива 74/297/ЕИО на Съвета (ОВ L 165, 20.06.1974 г., стр. 16)“ се заменят
с „т. 2.6 от Правило № 12 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на
обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни
разпоредби относно одобряването на моторни
превозни средства по отношение на защитата
на водача от кормилния механизъм в случай
на удар (OB L 165, 26.06.2008 г.) (Правило № 12
на ИКЕ на ООН)“;
в) в бележка „ж5“ думите „чл. 14, ал. 3 на
Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от
категория О по отношение на масите и размерите (т. 2.4.1 от Приложение I към Директива 97/27/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета (ОВ L 233, 25.08.1997 г., стр. 1)“ се
заменят с „член 2, точка 22 от Регламент (ЕС)
№ 1230/2012“;
г) в бележка „ж7“ думите „чл. 14, ал. 4 на
Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от
категория О по отношение на масите и размерите (т. 2.4.2 от Приложение I към Директива
97/27/ЕО)“ се заменят с „член 2, точка 23 от
Регламент (ЕС) № 1230/2012“;
д) в бележка „ж8“ думите „чл. 14, ал. 5 на
Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от
категория О по отношение на масите и разме-
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рите (т. 2.4.3 от Приложение I към Директива
97/27/ЕО)“ се заменят с „член 2, точка 24 от
Регламент (ЕС) № 1230/2012“;
е) бележка „з“ се изменя така:
„(з) Масата на водача се приема за 75 kg.
Системите, съдържащи течности (с изключение на тези за използвана вода, които трябва
да останат празни), са напълнени до 100 % от
обема им, посочен от производителя. Информацията, посочена в т. 2.6, буква „б“ и 2.6.1,
буква „б“, не се представя за превозни средства от категории N2, N3, М 2, М3, О3 и О4.“;
ж) бележка „н“ се изменя така:
„(н) Определена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2007 или
Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за
одобрението на типа на моторни превозни
средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и
за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства
и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007
и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/
ЕО (ОВ L 188, 18.07.2009 г.) (Регламент (ЕО)
№ 595/2009), в зависимост от случая.“;
з) в бележка „у“ думите „приложения № 4
и № 5 на Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на полето на видимост на водача (ДВ, бр. 54 от 2004 г.) (Приложение III
към Директива 77/649/ ЕИО на Съвета (ОВ
L 267, 19.10.1977 г., стр. 1)“ се заменят с „приложение 3 на Правило № 125 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на
обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни
разпоредби относно одобряването на моторни
превозни средства по отношение на полето на
видимост напред на водача на моторни превозни средства (OB L 200, 31.07.2010 г.) (Правило № 125 на ИКЕ на ООН)“;
и) в бележка „ф“ думите „чл. 8, ал. 2 – 5 от
Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на
обезопасителни колани и системи за обезопасяване (ДВ, бр. 49 от 2004 г.) (Приложение III,
точки 1.1.3 и 1.1.4 от Директива 77/541/ЕИО
(ОВ L 220, 29.08.1977 г., стр. 95)“ се заменят с
„т. 5.3.4.2 от Правило № 16 на Икономическата
комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни технически предписания за одобрение на: I. Обезопасителни колани, системи за обезопасяване,
системи за обезопасяване за деца и системи
за обезопасяване за деца ISOFIX за пътници в
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моторни превозни средства; II. Превозни средства, оборудвани с обезопасителни колани,
сигнализатор за непоставен обезопасителен
колан, системи за обезопасяване, системи за
обезопасяване за деца и системи за обезопасяване за деца ISOFIX (OB L 233, 9.09.2011 г.)
(Правило № 16 на ИКЕ на ООН)“;
к) след бележка „х“ се създават бележки
„ц“ – „ц5“ и „ч“ – „ч3“:
„(ц) Екологични иновации
(ц1) Когато е необходимо таблицата се разширява с по един ред за всяка екологична иновация.
(ц2) Номер на решението на Комисията за
одобряване на екологичната иновация.
(ц3) Определено в решението на Комисията
за одобряване на екологичната иновация.
(ц4) Когато със съгласието на органа по одобряване на типа вместо цикъл на изпитване от
тип 1 се използва методология за моделиране,
тази стойност е стойността, получена от методологията за моделиране.
(ц5) Сума на намаленията на емисиите на
СО2 за всяка отделна екологична иновация.
(ч) Двигатели, работещи с два вида гориво.
(ч1) В случай на двигател или превозно
средство, работещи с два вида гориво.
(ч2) В случай на двигатели, работещи с два
вида гориво, от Тип 1Б, Тип 2Б и Тип 3Б.
(ч3) С изключение на двигатели или превозни средства, работещи с два вида гориво.“
§ 7. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 2,
Част 1 от Списъка с данни за целите на ЕО
одобряване на типа на превозно средство се
правят следните изменения и допълнения:
1. В Раздел „А. Категории М и N“:
1.1. точка 0.5 се изменя така:
„0.5. Наименование на дружеството и адрес
на производителя: ...............................................“;
1.2. след т. 1.8.1 се създават т. 1.9 и 1.10:
„1.9. Да се определи дали теглещото превозно средство е предназначено да тегли полуремаркета или други ремаркета, както и дали
ремаркето е полуремарке, ремарке с теглич,
ремарке с централна ос или ремарке с твърд
теглич: .......................................................................
1.10. Да се определи дали превозното средство е специално проектирано за превоз на
товари при контролирана температура: ............
..................................................................................“;
1.3. в т. 2 след текста „(ж)“ се добавя „(7)“;
1.4. след т. 2.4.2.3 се създава т. 2.5:
„2.5. Минимална маса на управляемата(ите)
ос(и) за некомплектувани превозни средства:
..................................................................................“;
1.5. точки 2.6 и 2.6.1 се изменят така:
„2.6. Маса в готовност за движение (з)
а) минимум и максимум за всеки вариант:
.....................................................................................
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б) маса на всяка версия (представя се матрица): .......................................................................
2.6.1. Разпределение на тази маса между
осите и в случай на полуремарке, ремарке с
твърд теглич или ремарке с централна ос, масата в точката на прикачване: .............................
а) минимум и максимум за всеки вариант: ............................................................................
б) маса на всяка версия (представя се матрица): ....................................................................“;
1.6. след т. 2.6.1 се създава т. 2.6.2:
„2.6.2. Маса на незадължителното оборудване (съгласно определението в член 2, точка 5 от Регламент (ЕС) № 1230/2012): ...............
..................................................................................“;
1.7. в т. 2.10 думата „максимална“ се заличава;
1.8. в т. 2.11 думата „моторно“ се заменя с
„теглещото“;
1.9. точка 2.11.4 се изменя така:
„2.11.4. Ремарке с твърд теглич: ..................“;
1.10. след т. 2.11.4 се създава т. 2.11.5:
„2.11.5. Технически допустима максимална
маса на състава (3): ..............................................“;
1.11. точки 2.12 и 2.12.1 се изменят така:
„2.12. Технически допустима максимална
маса в точката на прикачване
2.12.1. на теглещо превозно средство: ..........
..................................................................................“;
1.12. след т. 2.12.1 се създава т. 2.12.2:
„2.12.2. на полуремарке, ремарке с централна ос или ремарке с твърд теглич: ...............“;
1.13. точки 2.16 – 2.16.5 се изменят така:
„2.16. Регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси (по избор)
2.16.1. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса ...................................
2.16.2. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос и в случай на полуремарке или ремарке с централна ос, предвиденото натоварване в точката на
прикачване, посочено от производителя, когато е по-малко от технически допустимата максимална маса в точката на прикачване: ...........
.....................................................................................
2.16.3.
Регистрационна/експлоатационна
допустима максимална маса на всяка група
оси: ............................................................................
2.16.4. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална теглена маса: ...................
.....................................................................................
2.16.5. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава: .............
..................................................................................“;
1.14. точка 3.2.1.1 се изменя така:
„3.2.1.1. Принцип на работа: принудително
запалване/запалване чрез сгъстяване/работа с
два вида гориво (1)
Работен цикъл: четиритактов/двутактов/
цикли при ротационен двигател (1)“;
1.15. след т. 3.2.1.1 се създават т. 3.2.1.1.1 и
3.2.1.1.2:
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„3.2.1.1.1. Тип на двигателя, работещ с два
вида гориво: Тип 1А/Тип 1Б/Тип 2А/Тип 2Б/
Тип 3Б (1) (ч1)
3.2.1.1.2. Енергиен дял на газа за топлата
част на WHTC цикъл на изпитване: .......... %“;
1.16. след т. 3.2.1.6 се създава т. 3.2.1.6.2:
„3.2.1.6.2. Празен ход на двигателя с дизелово гориво: да/не (1) (ч1)“;
1.17. след т. 3.2.1.8 се създава т. 3.2.1.11:
„3.2.1.11. (само за Евро VI) Позовавания на
производителя на комплекта документи, изискван по член 5, 7 и 9 от Регламент (ЕС)
№ 582/2011, който дава възможност на органа по одобряването да оценява стратегиите
за контрол на емисиите и бордовите системи
на двигателя, за да се гарантира правилното
действие на мерките за контрол на NOx“;
1.18. точка 3.2.2.2 се изменя така:
„3.2.2.2. Тежки превозни средства: дизелово
гориво/бензин/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/етанол (ED95)/етанол (E85)/LNG/LNG20 (1) (6)“;
1.19. след т. 3.2.2.2 се създава т. 3.2.2.2.1:
„3.2.2.2.1. (само за Евро VI) Горива, съвместими с използваните от двигателя, посочени
от производителя в съответствие с т. 1.1.3 от
Приложение I на Регламент (ЕС) № 582/2011
(когато е приложимо)“;
1.20. точка 3.2.4.2 се изменя така:
„3.2.4.2. Чрез впръскване на гориво (само
за двигатели със запалване чрез сгъстяване и
двигатели, работещи с два вида гориво): да/
не (1)“;
1.21. след т. 3.2.8.2 се създава т. 3.2.8.3.3:
„3.2.8.3.3. (само за Евро VI) Действителен
пад на налягането във всмукателната система
при номинална честота на въртене на двигателя и 100 % натоварване на превозното средство: ................................................................ kPa“;
1.22. след т. 3.2.9 се създават т. 3.2.9.2.1 и
3.2.9.3.1:
„3.2.9.2.1. (само за Евро VI) Описание и/
или чертеж на елементите на изпускателната
уредба, които не са част от системата на двигателя:
3.2.9.3.1. (само за Евро VI) Действително
изпускателно противоналягане при номинална честота на въртене на двигателя и 100 %
натоварване на превозното средство (само за
двигатели със запалване чрез сгъстяване ): ....
.......................................................................... kPa“;
1.23. след т. 3.2.9.5 се създава т. 3.2.9.7.1:
„3.2.9.7.1. (само за Евро VI) Допустим обем
на изпускателната уредба: ......................... dm3“;
1.24. след т. 3.2.12 се създава т. 3.2.12.1.1:
„3.2.12.1.1. (само за Евро VI) Устройство за
рециклиране на картерни газове: да/не (2)
Когато е налично, описание и чертежи:
Когато не е налично, изисква се съответствие с Приложение V на Регламент (ЕС)
№ 582/2011“;
1.25. след т. 3.2.12.2.6 се създават т. 3.2.12.2.6.9
и 3.2.12.2.6.9.1:
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„3.2.12.2.6.9. Други системи: да/не (1)
3.2.12.2.6.9.1. Описание и действие“;
1.26. след т. 3.2.12.2.7 се създават т. 3.2.12.
2.7.0.1 – 3.2.12.2.7.0.6, 3.2.12.2.7.6.5, 3.2.12.2.7.7,
3.2.12.2.7.7.1 и 3.2.12.2.7.8 – 3.2.12.2.7.8.3:
„3.2.12.2.7.0.1. (само за Евро VI) Брой на семействата двигатели със СБД в рамките на
семейството двигатели
3.2.12.2.7.0.2. (само за Евро VI) Списък на
семействата двигатели със СБД (когато е приложимо)
3.2.12.2.7.0.3. (само за Евро VI) Номер на семейството двигатели със СБД, към което базовият двигател/двигателят принадлежи:
3.2.12.2.7.0.4. (само за Евро VI) Позовавания
на производителя на документацията относно
СБД, изисквана от член 5, параграф 4, буква
„в“ и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС)
№ 582/2011 и определена в Приложение Х на
Регламент (ЕС) № 582/2011 за целите на одобряването на СБД
3.2.12.7.2.0.5. (само за Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване на производител на
документацията за монтиране на превозно
средство на система на двигателя, оборудвана
с БД
3.2.12.2.7.0.6. (само за Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на
комплекта документи, свързан с монтирането на превозното средство на СБД на одобрен
двигател
3.2.12.2.7.6.5. (само за Евро VI) Стандарт за
протокол за комуникация на БД (8):
3.2.12.2.7.7. (само за Евро VI) Позоваване на
производителя на свързаната с БД информация, изисквана от член 5, параграф 4, буква
„г“ и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС)
№ 582/2011 за целите на съответствието с разпоредбите относно достъпа до информация за
БД на превозните средства и ремонта и техническото обслужване на превозните средства,
или
3.2.12.2.7.7.1. Като алтернатива на позоваването на производителя, предвидено в
т. 3.2.12.2.7.7, позоваване на приложението към
информационния документ, посочен в допълнение 4 от Приложение III на Регламент (ЕС)
№ 582/2011, което съдържа следната таблица,
след като бъде попълнена съгласно дадения
пример:
компонент – код за повреда – стратегия за
следене – критерии за откриване на повреда – критерии за задействане на ИН – вторични параметри – предварителна подготовка – демонстрационно изпитване
каталитичен
конвертор – P0420 – сигнали от кислородни датчици 1 и 2 – разлика
между сигналите от датчици 1 и 2 – 3-ти цикъл – честота на въртене на двигателя, натоварване на двигателя, режим A/F, температура на каталитичния конвертор – два цикъла
от тип 1 – тип 1“;
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3.2.12.2.7.8. (само за Евро VI) Компоненти
за БД на превозното средство:
3.2.12.2.7.8.1. Списък на компонентите на
БД на превозното средство:
3.2.12.2.7.8.2. Писмено описание и/или чертеж на индикатора за неизправност (ИН) (10)
3.2.12.2.7.8.3. Писмено описание и/или чертеж на извънбордовия комуникационен интерфейс на БД (10)“;
1.27. след т. 3.2.12.2.8 се създават т. 3.2.12.2.8.1,
3.2.12.2.8.2, 3.2.12.2.8.2.1, 3.2.12.2.8.3 – 3.2.12.2.8.7
и 3.2.12.2.8.8 – 3.2.12.2.8.8.3:
„3.2.12.2.8.1. (само за Евро VI) Системи за
осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на NOx:
3.2.12.2.8.2. Система за блокиране:
3.2.12.2.8.2.1. (само за Евро VI) Двигател с
постоянно изключена система за блокиране,
предназначен за използване от спасителните
служби или на превозните средства, посочени
в чл. 2, ал. 2, т. 2: да/не (1)
3.2.12.2.8.3. (само за Евро VI) Брой на семействата двигатели със СБД в рамките на
семейството двигатели, разглеждани във връзка с осигуряване на правилното действие на
мерките за контрол на NOx:
3.2.12.2.8.4. (само за Евро VI) Списък на семействата двигатели със СБД (когато е приложимо):
3.2.12.2.8.5. (само за Евро VI) Номер на семейството двигатели със СБД, към което принадлежи базовият двигател/двигателят:
3.2.12.2.8.6. (само за Евро VI) Най-ниска
концентрация на наличната в реагента активна съставка, която не задейства системата за
предупреждение (CDmin): ......................... % (vol)
3.2.12.2.8.7. (само за Евро VI) Когато е целесъобразно, позоваване на производителя
на документацията за монтиране в превозно
средство на системите за осигуряване на правилното действие на мерките за контрол на
NOx:
3.2.12.2.8.8. Монтирани на превозното средство компоненти на системите, осигуряващи
правилното действие на мерките за контрол
на NOx:
3.2.12.2.8.8.1. Задействане на режима на бавно движение:
изключване след повторно пускане/изключване след зареждане с гориво/изключване след
паркиране (7)
3.2.12.2.8.8.2. Когато е целесъобразно, позоваване на производителя на комплекта документи, свързан с монтирането на превозното
средство на системата, осигуряваща правилното действие на мерките за контрол на NOx
на одобрен двигател
3.2.12.2.8.8.3. Писмено описание и/или чертеж на предупредителния сигнал (6)“;
1.28. след т. 3.2.16 се създават т. 3.2.17.8.1.0.1
и 3.2.17.8.1.0.2:
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„3.2.17.8.1.0.1. (само за Евро VI) Саморегулиране: да/не (1)
3.2.17.8.1.0.2. (само за Евро VI) Калибриране за газ със специфичен състав NG-Н/NG-L/
NG-HL (1)
Трансформиране за газ със специфичен
състав NG-Ht/NG-Lt/NG-HLt (1)“;
1.29. след т. 3.4.2 се създават т. 3.5.4 – 3.5.4.6
и 3.5.5 – 3.5.5.6:
„3.5.4. Емисии на СО2 за тежки превозни
средства (само за Евро VI)
3.5.4.1. Емисии на CO2 при WHSC изпитване (ч3): .......................................................... g/kWh
3.5.4.2. Емисии на CO2 при WHSC изпитване в режим на работа с дизелово гориво (ч2):
....................................................................... g/kWh
3.5.4.3. Емисии на CO2 при WHSC изпитване в режим на работа с два вида гориво (ч1):
....................................................................... g/kWh
3.5.4.4. Емисии на CO2 при WHTC изпитване (ч3) (9): ..................................................... g/kWh
3.5.4.5. Емисии на CO2 при WHTC изпитване в режим на работа с дизелово гориво (ч2) (9):
....................................................................... g/kWh
3.5.4.6. Емисии на CO2 при WHTC изпитване в режим на работа с два вида гориво (ч1) (9):
....................................................................... g/kWh
3.5.5. Разход на гориво за тежки превозни
средства (само за Евро VI)
3.5.5.1. Разход на гориво при WHSC изпитване (ч3): ...................................................... g/kWh
3.5.5.2. Разход на гориво при WHSC изпитване в режим на работа с дизелово гориво (ч2):
....................................................................... g/kWh
3.5.5.3. Разход на гориво при WHSC изпитване в режим на работа с два вида гориво (ч1):
....................................................................... g/kWh
3.5.5.4. Разход на гориво при WHTC изпитване (ч3) (9): ................................................. g/kWh
3.5.5.5. Разход на гориво при WHTC изпитване в режим на работа с дизелово гориво (ч2) (9):
....................................................................... g/kWh
3.5.5.6. Разход на гориво при WHTC изпитване в режим на работа с два вида гориво (ч1) (9):
..................................................................... g/kWh“;
1.30. точка 3.3.1.1 се изменя така:
„3.3.1.1. Максимална часова мощност: .........
........................................................................... kW“;
1.31. след т. 3.3.1.1 се създават т. 3.3.1.1.1 и
3.3.1.1.2:
„3.3.1.1.1. Максимална ефективна мощност (н):
.............................................................................. kW
(стойност, посочена от производителя)
3.3.1.1.2. Максимална мощност за 30 минути (н): ................................................................... kW
(стойност, посочена от производителя)“;
1.32. след т. 4.9.1 се създават т. 4.11 – 4.11.2:
„4.11. Индикатор за смяна на предавката
(ИСП)
4.11.1. Звукови указания: да/не (1). Когато
са налични, описание на звука и нивото на
шума в dB(A) при ушите на водача. (Звукови-
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те указания винаги да могат да се включват/
изключват)
4.11.2. Информация съгласно т. 4.6 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 65/2012 (определена при одобряване на типа)“;
1.33. в т. 8.9 думите „съгласно т. 1.6 от допълнителната информация на част 1а от приложение № 9 на Наредба № 71 от 2003 г. за
одобряване типа на нови моторни превозни
средства и техните ремаркета по отношение
на спирачните уредби и за одобряване типа
на резервни комплекти спирачни накладки) (т. 1.6 от добавката към допълнение 1 на
Приложение IX към Директива 71/320/ЕИО)“
се заменят със „съгласно т. 12 от приложение № 2 на Правило № 13 на ИКЕ на ООН и
т. 14 от приложение № 1 на Правило № 13-H
на ИКЕ на ООН“;
1.34. точки 9.24, 9.24.1 и 9.24.3 се изменят
така:
„9.24. Предни защитни системи
9.24.1. Общо разположение (чертежи или
снимки), показващи местоположението и закрепването на предните защитни системи:
9.24.3. Пълна информация за изискваните
скрепителни елементи и пълни инструкции,
включително изисквания към въртящия момент за монтиране:“.
2. В Раздел „В. Категория О“:
а) точка 0.5 се изменя така:
„0.5. Наименование на дружеството и адрес
на производителя: ...............................................“;
б) след т. 1.4 се създават т. 1.9 и 1.10:
„1.9. Да се определи дали теглещото превозно средство е предназначено да тегли полуремаркета или други ремаркета, както и дали
ремаркето е полуремарке, ремарке с теглич,
ремарке с централна ос или ремарке с твърд
теглич: .......................................................................
1.10. Да се определи дали превозното средство е специално проектирано за превоз на
товари при контролирана температура: ............
..................................................................................“;
в) в т. 2 след текста „(ж)“ се добавя „(7)“;
г) точки 2.6 и 2.6.1 се изменят така:
„2.6. Маса в готовност за движение (з)
а) минимум и максимум за всеки вариант: ............................................................................
б) маса на всяка версия (представя се матрица): .......................................................................
2.6.1. Разпределение на тази маса между
осите и в случай на полуремарке, ремарке с
твърд теглич или ремарке с централна ос, масата в точката на прикачване: .............................
а) минимум и максимум за всеки вариант: ............................................................................
б) маса на всяка версия (представя се матрица): ....................................................................“;
д) след т. 2.6.1 се създава т. 2.6.2:
„2.6.2. Маса на незадължителното оборудване (съгласно определението в член 2, точка 5 от Регламент (ЕС) № 1230/2012): ...............
..................................................................................“;
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е) в т. 2.10 думата „максимална“ се заличава;
ж) точки 2.12 и 2.12.2 се изменят така:
„2.12. Технически допустима максимална
маса в точката на прикачване
2.12.2. на полуремарке, ремарке с централна ос или ремарке с твърд теглич: ..................“;
з) точки 2.16 – 2.16.3 се изменят така:
„2.16. Регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси (по избор)
2.16.1. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса ...................................
2.16.2. Регистрационна/експлоатационна
допустима максимална маса на всяка ос и в
случай на полуремарке или ремарке с централна ос, предвиденото натоварване в точката на прикачване, посочено от производителя,
когато е по-малко от технически допустимата
максимална маса в точката на прикачване: ....
.....................................................................................
2.16.3. Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси:
..................................................................................“;
и) точка 2.16.5 се заличава;
к) в т. 8.9 думите „съгласно т. 1.6 от допълнителната информация на част 1а от приложение № 9 на Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни
комплекти спирачни накладки) (т. 1.6 от добавката към допълнение 1 на Приложение IX
към Директива 71/320/ЕИО)“ се заменят със
„съгласно т. 12 от приложение № 2 на Правило № 13 на ИКЕ на ООН и т. 14 от приложение № 1 на Правило № 13-H на ИКЕ на ООН“.
§ 8. Приложение № 6 към чл. 17, ал. 1, т. 1
и 3 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3
Ограничения за малки серии. Ограничения при
излизане от серийно производство на превозни
средства
А. Ограничения за малки серии
1. Броят на превозните средства от един тип,
които могат да бъдат регистрирани, продадени
или пуснати в употреба за една година в Европейския съюз в съответствие с чл. 17, ал. 1, т. 3
не може да надвишава следните количества за
съответната категория превозни средства:
Категория

Брой единици

M1

1000

M2, M3

0

N1

1000

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0
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2. Броят на превозните средства от един тип,
които могат да бъдат регистрирани, продадени
или пуснати в употреба за една година в Република България в съответствие с чл. 17, ал. 1, т. 1
не трябва да надвишава следните количества за
съответната категория превозни средства:
Категория

Брой единици

M1

100

M2, M3

250

N1

500 до 31 октомври 2016 г.
250 от 1 ноември 2016 г.

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

3. Броят на превозните средства от един тип,
които могат да бъдат регистрирани, продадени
или пуснати на пазара за една година в Република България за целите на член 6, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1230/2012 не трябва да надвишава следните количества за съответната категория превозни средства:
Категория

Брой единици

M2, M3

1000

N2, N3

1200

O3, O4

2000

Б. Ограничения при излизане от серийно производство на превозни средства
Максималният брой комплектувани и напълно комплектувани превозни средства, пуснати
на пазара в Република България, при процедура
„излизане от серийно производство“, по избор,
трябва да бъде ограничен по един от следните
начини:
1. Максималният брой на превозните средства от категория М1 от един или няколко типа
не може да надхвърля 10 %, а за останалите категории 30 % от превозните средства от всички
типове, пуснати на пазара в Република България
през предходната година. Ако 10 % или съответно 30 % са по-малко от 100 превозни средства,
тогава се позволява пускането на пазара на максимум 100 превозни средства, или
2. Превозните средства от всеки един тип трябва да бъдат ограничени до тези, за които е бил
издаден валиден сертификат за съответствие на
или след датата на производство и който е бил
валиден най-малко три месеца след датата на неговото издаване, но впоследствие е загубил валидността си поради влизане в сила на регулаторен акт.“

§ 9. В приложение № 7 към чл. 17, ал. 4, в
таблицата от допълнението се правят следните
изменения и допълнения:
1. редове 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 и 41 от таблицата се заличават;
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2. създава се ред 41а:
„
41а. Емисии (Евро VI) от Регламент (ЕО)
тежки превозни средства/ № 595/2009
достъп до информация

“
3. редове 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 56 и 57 се заличават;
4. ред 58 се изменя така:
„
58. Защита на пешеход- Регламент (ЕО)
ците
№ 78/2009

“

„

5. ред 60 се заличава;
6. създават се редове 62, 63 и 63.1:

62. Водородна система

Регламент (ЕО)
№ 79/2009

63. Обща безопасност

Регламент (ЕО)
№ 661/2009

63.1. Индикатори за смя- Регламент
на на предавката
(ЕС) № 65/2012

“
§ 10. Приложение № 9 към чл. 30, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 30, ал. 2
ЕО сертификат за съответствие
0. Цели
Сертификатът за съответствие е декларация,
издадена от производителя на превозното средство на купувача в уверение на това, че придобитото от него превозно средство съответства на
законодателството в Европейския съюз, което е в
сила към момента на производството на превозното средство.
Сертификатът за съответствие служи и за да
позволи на компетентните органи на държавите
членки да регистрират превозни средства, без да
изискват от заявителя да представя допълнителна техническа документация.
За тези цели сертификатът за съответствие
трябва да съдържа:
а) идентификационния номер на превозното
средство;
б) точните технически характеристики на
превозното средство (т.е. не се разрешава посочването на диапазон от стойности в различните
позиции).
1. Общо описание
1.1. Сертификатът за съответствие се състои
от две части:
а) Страна 1, която се състои от декларация за
съответствие на производителя. За всички категории превозни средства се използва един и същ
образец.
б) Страна 2, която е техническо описание на
основните характеристики на превозното сред-
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ство. Образецът на страна 2 е адаптиран за всяка
специфична категория превозно средство.
1.2. Сертификатът за съответствие се издава с
максимален размер А4 (210 х 297 mm) или в папка с максимален размер А4.
1.3. Без да се засягат разпоредбите на т. 0, буква „б“, стойностите и единиците, посочени във
втората част, са дадените в документацията за
одобряване на типа по съответните регулаторни
актове. При проверки на съответствието на продукцията стойностите се проверяват съгласно методиките, определени в съответните регулаторни
актове. Вземат се предвид допустимите отклонения, разрешени в тези регулаторни актове.
2. Специални разпоредби
2.1. Образец А на сертификата за съответствие
(комплектувани превозни средства) обхваща превозните средства, които могат да бъдат използвани по пътищата без необходимост от допълнителен етап за тяхното одобряване.
2.2. Образец Б на сертификата за съответствие
(напълно комплектувани превозни средства) обхваща превозните средства, които са преминали
допълнителен етап за тяхното одобряване.
Това е нормалният резултат от процеса на многоетапно одобряване (например: автобус, сглобен
от производител на втори етап върху шаси, сглобено от производител на превозни средства).
Дава се кратко описание на допълнителните
характеристики, добавени по време на процеса
на многоетапно одобряване.
2.3. Образец В на сертификата за съответствие
(некомплектувани превозни средства) обхваща
превозните средства, за които е необходим допълнителен етап за тяхното одобряване (например: шаси на товарен автомобил).
С изключение на седловите влекачи, сертификатите за съответствие за превозните средства
шаси-кабина, принадлежащи към категория N, се
издават съгласно образец В.
Част I
Комплектувани и напълно комплектувани
превозни средства
Образец А1 – Страна 1
Комплектувани превозни средства
ЕО сертификат за съответствие
Страна 1
Долуподписаният [.......................................................
.................... (пълно име и длъжност)] с настоящото
удостоверявам, че превозното средство:
0.1.	Марка (търговско наименование на производителя): .............................................................
0.2. Тип: ........................................................................
Вариант (а): ..........................................................
Версия (а): .............................................................
0.2.1. Търговско наименование: ................................
0.4. Категория на превозното средство: ...............
0.5.	Наименование на дружеството и адрес на
производителя: ...................................................
0.6.	Местоположение и начин на закрепване на
задължителните табели: ...................................
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Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: ...........................
0.9.	Наименование и адрес на представителя на
производителя (ако има): .................................
0.10.	И дентификационен номер на превозното
средство: ...............................................................
съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (................................ номер на одобряването на типа, включително номер на изменението), издадено на (......................... дата на издаване) и
може да получи постоянна регистрация в държавите членки с дясно/ляво (б) движение и използващи метрични/имперски (в) мерни единици на
скоростомера (г).
(Място) (Дата): ................

(Подпис): ................

Образец А2 – Страна 1
Комплектувани превозни средства, типово
одобрени в малки серии
[Година]

[Пореден номер]

ЕО сертификат за съответствие
Страна 1
Долуподписаният [.......................................................
.................... (пълно име и длъжност)] с настоящото
удостоверявам, че превозното средство:
0.1.	Марка (търговско наименование на производителя): .............................................................
0.2.	Тип: .......................................................................
Вариант (а): ..........................................................
Версия (а): .............................................................
0.2.1. Търговско наименование: ................................
0.4. Категория на превозното средство: ...............
0.5.	Наименование на дружеството и адрес на
производителя: ...................................................
0.6.	Местоположение и начин на закрепване на
задължителните табели: ...................................
Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: ...........................
0.9.	Наименование и адрес на представителя на
производителя (ако има): .................................
0.10.	И дентификационен номер на превозното
средство: ...............................................................
съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (................................ номер на одобряването на типа, включително номер на изменението), издадено на (......................... дата на издаване) и
може да получи постоянна регистрация в държавите членки с дясно/ляво (б) движение и използващи метрични/имперски (в) мерни единици на
скоростомера (г).
(Място) (Дата): ................

(Подпис): ................

Образец Б – Страна 1
Напълно комплектувани превозни средства
ЕО сертификат за съответствие
Страна 1
Долуподписаният [.......................................................
.................... (пълно име и длъжност)] с настоящото
удостоверявам, че превозното средство:
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0.1.	Марка (търговско наименование на производителя): .............................................................
0.2.	Тип: ........................................................................
Вариант (а): ..........................................................
Версия (а): .............................................................
0.2.1. Търговско наименование: ................................
0.2.2.	Информация за одобряването на типа на базовото превозно средство ( р):
Тип: ........................................................................
Вариант (a): ..........................................................
Версия (a): ............................................................
Номер на одобряването на типа, включително номер на изменението: ...............................
0.4. Категория на превозното средство: ...............
0.5.	Наименование на дружеството и адрес на
производителя: ...................................................
0.5.1.	Наименование и адрес на производителя на
базовото превозно средство ( р): ......................
0.6.	Местоположение и начин на закрепване на
задължителните табели: ...................................
Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: ...........................
0.9.	Наименование и адрес на представителя на
производителя (ако има): .................................
0.10.	И дентификационен номер на превозното
средство: ...............................................................
а) е напълно комплектувано и изменено (1),
както следва: ..................................................., и
б) съответства във всички отношения на
типа, описан в одобрение (............................. номер
на одобряването на типа, включително номер на
изменението), издадено на (......................... дата на
издаване), и
в) може да получи постоянна регистрация
в държавите членки с дясно/ляво (б) движение и
използващи метрични/имперски (в) мерни единици на скоростомера (г).
(Място) (Дата): ................

(Подпис): ................

Приложения: Сертификат за съответствие, издаден на всеки предишен етап.
Страна 2
Превозни средства от категория М1
(комплектувани и напълно комплектувани
превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.
Брой на осите: .................. и колелата: ...........
3.	Задвижващи оси (брой, местоположение,
взаимно свързване): ...........................................
Основни размери
4.
База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: .............. mm
2 – 3: ..................... mm; 3 – 4: .................... mm
5.	Дължина: ...................................................... mm
6.	Широчина: ................................................... mm
7.	Височина: ..................................................... mm
Маси
13.	Маса в готовност за движение: .................. kg
13.2.	Действителна маса на превозното средство:
.................. kg
16.	Технически допустими максимални маси
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16.1.	Технически допустима максимална маса:
.................. kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос: 1.
......... kg; 2. ......... kg; 3. ......... kg и т.н.
16.4.	Технически допустима максимална маса на
състава: .................................................... kg
18.	Технически допустима максимална теглена
маса в случай на:
18.1.	Ремарке с теглич: .......................................... kg
18.3.	Ремарке с централна ос: ............................. kg
18.4.	Ремарке без спирачна уредба: .................... kg
19.	Технически допустима максимална статична
вертикална маса в точката на прикачване:
................ kg
Двигател
20.	Производител на двигателя: ............................
21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: ...................................................................
22.	Принцип на работа: ..........................................
23.	Изцяло електрически: да/не (1)
23.1.	Х ибридно [електрическо] превозно средство:
да/не (1)
24.	Брой и разположение на цилиндрите: ..........
25.	Работен обем на двигателя: ..................... cm3
26.	Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/CNG –
биометан/LNG/етанол/биодизел/водород (1)
26.1.	За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/
Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27.	Максимална мощност
27.1.	Максимална
ефективна
мощност
(ж):
....... kW при .............................. min-1 (двигател
с вътрешно горене) (1)
27.2.	Максимална часова мощност: ................. kW
(електродвигател) (1)
27.3.	Максимална ефективна мощност: .......... kW
(електродвигател) (1)
27.4.	Максимална мощност за 30 минути: ..... kW
(електродвигател) (1)
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
30.	Колея(и) на оста(ите): 1. ...... mm; 2. ...... mm
3. ......... mm
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
Каросерия
38.	Код на каросерията (и): .....................................
40.	Цвят на превозното средство (й): ...................
41.	Брой и конфигурация на вратите: .................
42.	Брой на местата за сядане (включително
мястото на водача) (к): ......................................
42.1.	С едалка(и), предвидена(и) за използване
само когато превозното средство е неподвижно: ...................................................................
42.3.	Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: ..................................................
Екологични характеристики
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46.

 иво на шума
Н
На място: …….……….. dB(A) при честота на
въртене на двигателя: ………..…… min-1
В движение: ............................................. dB(A)
47.	Ниво на емисии на отработили газове (л):
Евро ........................
48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):
Номер на приложимия базов регулаторен
акт и на приложимия последно изменящ го
регулаторен акт: .................................................
1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)
CO: ................. HC: ................. NOx: ...................
HC + NOx: ................. Частици: .......................
Димност (ELR): ......................................... (m-1)
1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5
или 6 (1) или WHSC (Евро VI) (1)
CO: ............... THC: …............ NMHC: ...............
NOx: ............. THC + NOx: ............ NH 3: ..........
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)
CO: ................ NOx: ................ NMHC: ..............
THC: ............... CH4: ............... Частици: ...........
2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)
CO: ................ NOx: ................ NMHC: ..............
THC: ................ CH4: ................ NH3: .................
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
48.1.	Коригирана стойност на коефициента на
поглъщане на светлината: ....................... (m-1)
49.	Емисии на СО2/разход на гориво/разход на
електрическа енергия (м):
1. всички видове двигатели с изключение на
изцяло електрическите превозни средства
Емисии
Разход на гориво
на СО2
Градски
условия:

…... g/km …….. l/100 km/m3/100 km (1)

Извънградски
условия:

…... g/km …….. l/100 km/m3/100 km (1)

Смесен
режим:

…... g/km …….. l/100 km/m3/100 km (1)

Средно…... g/km …….. l/100 km
претеглено, смесен
режим
2. изцяло електрически превозни средства и
хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане
Разход на електрическа енергия (среднопретеглено, смесен режим (1): .................. Wh/km
Пробег в електрически режим на задвижване:
........................ km
3. Превозно средство, оборудвано с екологична(и) иновация(и): да/не (1)
3.1. Общ код на екологичната(ите) иновация(и)
(п1): ..........................................................................
3.2. Общо намаление на емисиите на СО2,
дължащо се на екологичната(ите) иновация(и) (п2) (повтаря се за всяко използвано
при изпитването еталонно гориво): ................
.......................................................................................
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Разни
51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с
приложение II, раздел 5: ..................................
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категория М 2
(комплектувани и напълно комплектувани
превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: ................... и колелата: ..........
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................
2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ....
3.	Задвижващи оси (брой, местоположение,
взаимно свързване): ...........................................
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: .............. mm
2 – 3: ………... mm; 3 – 4: ……….... mm
5.	Дължина: ...................................................... mm
6.	Широчина: ................................................... mm
7.	Височина: ..................................................... mm
9.	Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: .................................. mm
12.	Заден надвес: ............................................... mm
Маси
13.	Маса в готовност за движение: .................. kg
13.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ........ kg; 2. ........ kg; 3. ........ kg и т.н.
13.2.	Действителна маса на превозното средство:
.................................................................... kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса: ....
.................................................................... kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg; 2. ......... kg; 3. ......... kg и т.н.
16.3.	Технически допустима маса на всяка група
оси: 1. ..... kg; 2. ..... kg; 3. .... kg и т.н.
16.4.	Технически допустима максимална маса на
състава: .................................................... kg
17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)
17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............... kg
17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. .................................. kg; 2. ........................... kg
3. ................................. kg
17.3.	Предвидена
регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси: 1. ............................. kg; 2. ........... kg
3. ............................. kg
17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
...................................... kg
18.	Технически допустима максимална теглена
маса в случай на:
18.1.	Ремарке с теглич: .......................................... kg
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18.3.	Ремарке с централна ос: ............................. kg
18.4.	Ремарке без спирачна уредба: .................... kg
19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: ............ kg
Двигател
20.	Производител на двигателя: ............................
21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: ...................................................................
22.	Принцип на работа: ..........................................
23.	Изцяло електрически: да/не (1)
23.1.	Х ибридно [електрическо] превозно средство:
да/не (1)
24.	Брой и разположение на цилиндрите: ..........
25.	Работен обем на двигателя: ..................... cm3
26.	Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/CNG –
биометан/LNG/етанол/биодизел/водород (1)
26.1.	За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/
Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27.	Максимална мощност
27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): ..... kW
при .............................. min-1 (двигател с
вътрешно горене) (1)
27.2.	Максимална часова мощност: ................. kW
(електродвигател) (1)
27.3.	Максимална ефективна мощност: .......... kW
(електродвигател) (1)
27.4.	Максимална мощност за 30 минути: ..... kW
(електродвигател) (1)
28.	Предавателна кутия (тип): ...............................
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
30.	Колея(и) на оста(ите): 1. ........................... mm
2. ................... mm; 3. ................... mm
33.	Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или
равностойно на него окачване: да/не (1)
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
37.	Налягане в захранващия тръбопровод за
спирачната уредба на ремаркето: ............ bar
Каросерия
38.	Код на каросерията (и): .....................................
39.	Клас на превозното средство: клас I/клас II/
клас III/клас А/клас В (1)
41.	Брой и конфигурация на вратите: .................
42.	Брой на местата за сядане (включително
мястото на водача) (к): ......................................
42.1.	С едалка(и), предвидена(и) за използване
само когато превозното средство е неподвижно: ...................................................................
42.3.	Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: ..................................................
43.	Брой на местата за правостоящи пътници: .
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
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45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ........ /
V: ................/S: ................/U: ................
Екологични характеристики
46.	Ниво на шума
На място: …….……….. dB(A) при честота на
въртене на двигателя: ............................... min-1
В движение: ............................................. dB(A)
47.	Ниво на емисии на отработили газове (л):
Евро ..................
48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):
Номер на приложимия базов регулаторен
акт и на приложимия последно изменящ го
регулаторен акт: .................................................
1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)
CO: ................. HC: ................. NOx: .................
HC + NOx: ................. Частици: .......................
Димност (ELR): ......................................... (m-1)
1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5
или 6 (1) или WHSC (Евро VI) (1)
CO: .............. THC: …........... NMHC: .................
NOx: ............ THC + NOx: ............ NH 3: ...........
Частици (маса): ........... Частици (брой): .........
2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)
CO: ............... NOx: ............... NMHC: ................
THC: ............. CH4: ............. Частици: ...............
2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)
CO: ................ NOx: ................ NMHC: ..............
THC: ................ CH4: ................ NH3: .................
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
48.1.	Коригирана стойност на коефициента на
поглъщане на светлината: ....................... (m-1)
Разни
51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с
приложение II, раздел 5: ..................................
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категория М 3
(комплектувани и напълно комплектувани
превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: ................. и колелата: ............
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................
2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ....
3.	Задвижващи оси (брой, местоположение,
взаимно свързване): ...........................................
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: ………… mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.	Дължина: ...................................................... mm
6.	Широчина: ................................................... mm
7.	Височина: ..................................................... mm
9.	Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: .................................. mm
12.	Заден надвес: ............................................... mm
Маси
13.	Маса в готовност за движение: .................. kg
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13.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ........ kg 2. ........ kg 3. ........ kg и т.н.
13.2.	Действителна маса на превозното средство:
.................................... kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса:
.................................... kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос: 1.
......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.3.	Технически допустима маса на всяка група
оси: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .... kg и т.н.
16.4.	Технически допустима максимална маса на
състава: .................................................... kg
17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)
17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg
17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. .................................. kg 2. ............................ kg
3. ................................. kg
17.3.	Предвидена
регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси: 1. .......................... kg 2. ............... kg
3. ............................. kg
17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
...................................... kg
18.	Технически допустима максимална теглена
маса в случай на:
18.1.	Ремарке с теглич: .......................................... kg
18.3.	Ремарке с централна ос: ............................. kg
18.4.	Ремарке без спирачна уредба: .................... kg
19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: ............ kg
Двигател
20.	Производител на двигателя: ............................
21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: ...................................................................
22.	Принцип на работа: ..........................................
23.	Изцяло електрически: да/не (1)
23.1.	Х ибридно [електрическо] превозно средство:
да/не (1)
24.	Брой и разположение на цилиндрите: ..........
25.	Работен обем на двигателя: ..................... cm3
26.	Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/CNG –
биометан/LNG/етанол/биодизел/водород (1)
26.1.	За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/
Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27.	Максимална мощност
27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): ..... kW
при .............................. min-1 (двигател с
вътрешно горене) (1)
27.2.	Максимална часова мощност: ................. kW
(електродвигател) (1)
27.3.	Максимална ефективна мощност: .......... kW
(електродвигател) (1)
27.4.	Максимална мощност за 30 минути: ..... kW
(електродвигател) (1)
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28.	Предавателна кутия (тип): ...............................
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
30.1.	Колея на всяка управляема ос: .............. mm
30.2.	Колея на всички останали оси: .............. mm
32.	Местоположение на натоварващата(ите)
ос(и): ......................................................................
33.	Задвижваща(-и) ос(-и) с пневматично или
равностойно на него окачване: да/не (1)
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
37.	Налягане в захранващия тръбопровод за
спирачната уредба на ремаркето: ............ bar
Каросерия
38.	Код на каросерията (и): .....................................
39.	Клас на превозното средство: клас I/клас II/
клас III/клас А/клас В (1)
41.	Брой и конфигурация на вратите: .................
42.	Брой на местата за сядане (включително
мястото на водача) (к): ......................................
42.1.	С едалка(и), предвидена(и) за използване
само когато превозното средство е неподвижно: ...................................................................
42.2.	Брой на местата за сядане на пътници: .......
(долен етаж) .................. (горен етаж) (включително мястото на водача)
42.3.	Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: ..................................................
43.	Брой на местата за правостоящи пътници:
.................................................
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ........ /
V: ................/S: ................/U: .................................
Екологични характеристики
46.	Ниво на шума
На място: …….……….. dB(A) при честота на
въртене на двигателя: ………..…… min-1
В движение: ............................................. dB(A)
47.	Ниво на емисии на отработили газове (л):
Евро ......................................................................
48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):
Номер на приложимия базов регулаторен
акт и на приложимия последно изменящ го
регулаторен акт: .................................................
1.1. процедура за изпитване: ESC
CO: ................. HC: ................. NOx: ...................
HC + NOx: ................. Частици: .......................
Димност (ELR): ......................................... (m-1)
1.2. процедура за изпитване: WHSC (Евро VI)
CO: .............. THC: …........... NMHC: .................
NOx: ............ THC + NOx: ............ NH 3: ...........
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)
CO: ............... NOx: ............... NMHC: ................
THC: ............. CH4: ............. Частици: ...............

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)
CO: ................ NOx: ................ NMHC: ..............
THC: ................ CH4: ................ NH3: .................
Частици (маса): ......... Частици (брой): ..........
48.1.	Коригирана стойност на коефициента на
поглъщане на светлината: ....................... (m-1)
Разни
51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с
приложение II, раздел 5: ..................................
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категория N1
(комплектувани и напълно комплектувани
превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: ............... и колелата: ...............
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................
3.	Задвижващи оси (брой, местоположение,
взаимно свързване): ........................................... 
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: .............. mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.	Дължина: ......................................................  mm
6.	Широчина: ................................................... mm
7.	Височина: ..................................................... mm
8.	Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): ................................... mm
9.	Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: ..................................  mm
11.	Дължина на товарната площ: .................. mm
Маси
13.	Маса в готовност за движение: .................. kg
13.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
14.	Маса на базовото превозно средство в готовност за движение: .......................... kg (1)( р)
13.2.	Действителна маса на превозното средство:
.................................... kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса:
.................................... kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.4.	Технически допустима максимална маса на
състава: .................................................... kg
18.	Технически допустима максимална теглена
маса в случай на:
18.1.	Ремарке с теглич: .......................................... kg
18.2.	Полуремарке: ................................................. kg
18.3.	Ремарке с централна ос: ............................. kg
18.4.	Ремарке без спирачна уредба: .................... kg
19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: ............ kg
Двигател
20.	Производител на двигателя: ............................
21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: ...................................................................

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

22.	Принцип на работа: ..........................................
23.	Изцяло електрически: да/не (1)
23.1.	Х ибридно [електрическо] превозно средство:
да/не (1)
24.	Брой и разположение на цилиндрите: ..........
25.	Работен обем на двигателя: ..................... cm3
26.	Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/CNG –
биометан/LNG/етанол/биодизел/водород (1)
26.1.	За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/
Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27.	Максимална мощност
27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): ....... kW
при ....... min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)
27.2.	Максимална часова мощност: ................. kW
(електродвигател) (1)
27.3.	Максимална ефективна мощност: .......... kW
(електродвигател) (1)
27.4.	Максимална мощност за 30 минути: ..... kW
(електродвигател) (1)
28.	Предавателна кутия (тип): ...............................
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
30.	Колея(и) на оста(ите): 1. ........................... mm
2. ................... mm 3. ................... mm
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
37.	Налягане в захранващия тръбопровод за
спирачната уредба на ремаркето: ............ bar
Каросерия
38.	Код на каросерията (и): .....................................
40.	Цвят на превозното средство (й): ...................
41.	Брой и конфигурация на вратите: .................
42.	Брой на местата за сядане (включително
мястото на водача) (к): ......................................
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ........ /
V: ................/S: ................/U: ................
Екологични характеристики
46.	Ниво на шума
На място: …….……….. dB(A) при честота на
въртене на двигателя: ………..…… min-1
В движение: ............................................. dB(A)
47.	Ниво на емисии на отработили газове (л):
Евро ...................................................................
48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):
Номер на приложимия базов регулаторен
акт и на приложимия последно изменящ го
регулаторен акт: .................................................
1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)
CO: ................... HC: ................... NOx: ...............
HC + NOx: ................. Частици: ................
Димност (ELR): ......................................... (m-1)
1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5
или 6 (1) или WHSC (Евро VI) (1)
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CO: .............. THC: …........... NMHC: .................
NOx: ............ THC + NOx: ............ NH 3: ...........
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)
CO: ............... NOx: ............... NMHC: ................
THC: .............. CH4: .............. Частици: .............
2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)
CO: .............. NOx: .............. NMHC: ..............
THC: ................ CH4: ................ NH3: .................
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
49.	Емисии на СО2/разход на гориво/разход на
електрическа енергия (м):
1. всички видове двигатели с изключение на
изцяло електрическите превозни средства
Емисии
на СО2
Градски
условия:

Разход на гориво

….. g/km …… l/100 km/m 3/100 km(1)

Извънградски ….. g/km …… l/100 km/m 3/100 km(1)
условия:
Смесен
режим:

….. g/km …… l/100 km/m 3/100 km(1)

Среднопретег- ….. g/km …… l/100 km
лено, смесен
режим

2. изцяло електрически превозни средства и
хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане
Разход на електрическа енергия (среднопретеглено, смесен режим (1): ................. Wh/km
Пробег в електрически режим на задвижване: ..................................................................... km
Разни
50.	Типово одобрение съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари:
да/клас(-ове): ............................................ /не (1)
51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с
приложение II, раздел 5: ..................................
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категория N2
(комплектувани и напълно комплектувани
превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: ................ и колелата: .............
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................
2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ....
.................................................................................
3. 	Задвижващи оси (брой, местоположение,
взаимно свързване): ...........................................
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: ………… mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.	Дължина: ...................................................... mm
6.	Широчина: ................................................... mm
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8.	Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): ................................... mm
9.	Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: .................................. mm
11.	Дължина на товарната площ: .................. mm
12.	Заден надвес: ............................................... mm
Маси
13.	Маса в готовност за движение: .................. kg
13.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
13.2.	Действителна маса на превозното средство:
.................................................................... kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса:
.................................................................... kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.3.	Технически допустима маса на всяка група
оси: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .... kg и т.н.
16.4.	Технически допустима максимална маса на
състава: .................................................... kg
17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)
17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg
17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. .................................. kg 2. ............................ kg
3. ................................. kg
17.3.	Предвидена
регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси: 1. ...................... kg 2. .................... kg
3. ............................. kg
17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
.................................. kg
18.	Технически допустима максимална теглена
маса в случай на:
18.1.	Ремарке с теглич: .......................................... kg
18.2.	Полуремарке: ................................................. kg
18.3.	Ремарке с централна ос: ............................. kg
18.4.	Ремарке без спирачна уредба: .................... kg
19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: ............ kg
Двигател
20.	Производител на двигателя: ............................
21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: ...................................................................
22.	Принцип на работа: ..........................................
23.	Изцяло електрически: да/не (1)
23.1.	Х ибридно [електрическо] превозно средство:
да/не (1)
24.	Брой и разположение на цилиндрите: ..........
25.	Работен обем на двигателя: ..................... cm3
26. 	Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/CNG –
биометан/LNG/етанол/биодизел/водород (1)
26.1.	За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/
Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
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27.	Максимална мощност
27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): ..... kW
при ........................ min-1 (двигател с вътрешно
горене) (1)
27.2.	Максимална часова мощност: ................. kW
(електродвигател) (1)
27.3.	Максимална ефективна мощност: .......... kW
(електродвигател) (1)
27.4.	Максимална мощност за 30 минути: ..... kW
(електродвигател) (1)
28.	Предавателна кутия (тип): ...............................
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
31.	Местоположение на повдигащата(ите) се
ос(и): ................................................................
32.	Местоположение на натоварващата(ите)
ос(и): .................................................................
33.	Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или
равностойно на него окачване: да/не (1)
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
37.	Налягане в захранващия тръбопровод за
спирачната уредба на ремаркето: ............ bar
Каросерия
38.	Код на каросерията (и): .....................................
41.	Брой и конфигурация на вратите: .................
42.	Брой на местата за сядане (включително
мястото на водача) (к): ......................................
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ...... /
V: ................/S: ................/U: ................
Екологични характеристики
46.	Ниво на шума
На място: …….……….. dB(A) при честота на
въртене на двигателя: ………..…… min-1
В движение: ............................................. dB(A)
47.	Ниво на емисии на отработили газове (л):
Евро ...................................................................
48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):
Номер на приложимия базов регулаторен
акт и на приложимия последно изменящ го
регулаторен акт: .................................................
1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)
CO: .................. HC: .................. NOx: .................
HC + NOx: ................... Частици: ......................
Димност (ELR): ......................................... (m-1)
1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5
или 6 (1) или WHSC (Евро VI) (1)
CO: .............. THC: …........... NMHC: .................
NOx: ............ THC + NOx: ............ NH 3: ...........
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)
CO: ............... NOx: ............... NMHC: ................
THC: ............. CH4: ............. Частици: ...............
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2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)
CO: ............... NOx: ............... NMHC: ................
THC: .............. CH4: .............. NH3: .....................
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
48.1.	Коригирана стойност на коефициента на
поглъщане на светлината: ....................... (m-1)
Разни
50.	Типово одобрение съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари:
да/клас(ове): ............................................. /не (1)
51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с
приложение II, раздел 5: ..................................
52. 	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категория N3
(комплектувани и напълно комплектувани
превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: ................ и колелата: .............
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................
2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ....
3.	Задвижващи оси (брой, местоположение,
взаимно свързване): .........................................
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: ………… mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.	Дължина: .....................................................` mm
6.	Широчина: ................................................... mm
8.	Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): ................................... mm
9.	Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: .................................. mm
11.	Дължина на товарната площ: .................. mm
12.	Заден надвес: ............................................... mm
Маси
13.	Маса в готовност за движение: .................. kg
13.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
13.2.	Действителна маса на превозното средство:
.................................................................... kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса:
....................................................................... kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.3.	Технически допустима маса на всяка група
оси: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .... kg и т.н.
16.4.	Технически допустима максимална маса на
състава: .................................................... kg
17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)
17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg
17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
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1. ................................ kg 2. .............................. kg
3. ................................. kg
17.3.	Предвидена
регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси: 1. ........................ kg 2. ................. kg
3. ............................. kg
17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
................................. kg
18.	Технически допустима максимална теглена
маса в случай на:
18.1. Ремарке с теглич: .......................................... kg
18.2.	Полуремарке: ................................................. kg
18.3.	Ремарке с централна ос: ............................. kg
18.4.	Ремарке без спирачна уредба: .................... kg
19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: …......... kg
Двигател
20.	Производител на двигателя: ............................
21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................
22.	Принцип на работа: ..........................................
23.	Изцяло електрически: да/не (1)
23.1.	Х ибридно [електрическо] превозно средство:
да/не (1)
24.	Брой и разположение на цилиндрите: ..........
25.	Работен обем на двигателя: ..................... cm3
26.	Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/CNG –
биометан/LNG/етанол/биодизел/водород (1)
26.1.	За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/
Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27.	Максимална мощност
27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): ..... kW
при ......................... min-1 (двигател с вътрешно
горене) (1)
27.2.	Максимална часова мощност: ................. kW
(електродвигател) (1)
27.3.	Максимална ефективна мощност: .......... kW
(електродвигател) (1)
27.4.	Максимална мощност за 30 минути: ..... kW
(електродвигател) (1)
28.	Предавателна кутия (тип): ...............................
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
31.	Местоположение на повдигащата(ите) се
ос(и): .................................................................
32.	Местоположение на натоварващата(ите)
ос(и): .................................................................
33.	Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или
равностойно на него окачване: да/не (1)
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични /
хидравлични (1)
37.	Налягане в захранващия тръбопровод за
спирачната уредба на ремаркето: ............ bar
Каросерия
38.	Код на каросерията (и): .....................................
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41.	Брой и конфигурация на вратите: .................
42.	Брой на местата за сядане (включително
мястото на водача) (к): ......................................
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ...... /
V: ................/S: ................/U: ................
Екологични характеристики
46.	Ниво на шума
На място: …….……….. dB(A) при честота на
въртене на двигателя: ………..…… min-1
В движение: ............................................. dB(A)
47.	Ниво на емисии на отработили газове (л):
Евро ...................................................................
48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):
Номер на приложимия базов регулаторен
акт и на приложимия последно изменящ го
регулаторен акт: .................................................
1.1. процедура за изпитване: ESC
CO: ................. HC: ................. NOx: ...................
HC + NOx: ................. Частици: .......................
Димност (ELR): ......................................... (m-1)
1.2. процедура за изпитване: WHSC (Евро VI)
CO: .............. THC: ..…......... NMHC: ..............
NOx: ............. THC + NOx: ............. NH3: .........
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)
CO: ............. NOx: ............. NMHC: ....................
THC: ............. CH4: ............. Частици: ...............
2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)
CO: ............... NOx: ............... NMHC: ................
THC: .............. CH4: ............... NH3: ....................
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
48.1.	Коригирана стойност на коефициента на
поглъщане на светлината: ....................... (m-1)
Разни
50.	Типово одобрение съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари:
да/клас(ове): ............................................. /не (1)
51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с
приложение II, раздел 5: ..................................
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категории О1 и О 2
(комплектувани и напълно комплектувани
превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: ................ и колелата: .............
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: ………… mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.	Дължина: ...................................................... mm
6.	Широчина: ................................................... mm
7.	Височина: ..................................................... mm
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10.	Разстояние между центъра на теглителноприкачното устройство и задния край на
превозното средство: ................................. mm
11.	Дължина на товарната площ: .................. mm
12.	Заден надвес: ............................................... mm
Маси
13.	Маса в готовност за движение: .................. kg
13.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
13.2.	Действителна маса на превозното средство:
.................................................................... kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса: ....
.................................................................... kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.3.	Технически допустима маса на всяка група
оси: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ..... kg и т.н.
19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на полуремарке или ремарке с централна ос: ......... kg
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
30.1.	Колея на всяка управляема ос: .............. mm
30.2.	Колея на всички останали оси: .............. mm
31.	Местоположение на повдигащата(ите) се
ос(и): ......................................................................
32.	Местоположение на натоварващата(ите)
ос(и): ......................................................................
34.	Ос(и) с пневматично или равностойно на
него окачване: да/не (1)
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
Каросерия
38.	Код на каросерията (и): .....................................
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ...... /
V: ................/S: ................/U: ................
Разни
50.	Типово одобрение съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари:
да/клас(ове): ............................................. /не (1)
51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с
приложение II, раздел 5: ..................................
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категории О3 и О 4
(комплектувани и напълно комплектувани
превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: ............... и колелата: ...............
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................
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2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ....
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: ………… mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.	Дължина: ...................................................... mm
6.	Широчина: ................................................... mm
7.	Височина: ..................................................... mm
10.	Разстояние между центъра на теглителноприкачното устройство и задния край на
превозното средство: ................................. mm
11.	Дължина на товарната площ: .................. mm
12.	Заден надвес: ............................................... mm
Маси
13.	Маса в готовност за движение: .................. kg
13.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса:
........................................................................ kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.3.	Технически допустима маса на всяка група
оси: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .... kg и т.н.
17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)
17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............... kg
17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. .................................. kg 2. ............................ kg
3. ................................. kg
17.3.	Предвидена
регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси: 1. ...................... kg 2. .................... kg
3. ............................. kg
19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на полуремарке или ремарке с централна ос: ......... kg
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
31.	Местоположение на повдигащата(ите) се
ос(и): ......................................................................
32.	Местоположение на натоварващата(ите)
ос(и): .................................................................
34.	Ос(и) с пневматично или равностойно на
него окачване: да/не (1)
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
Каросерия
38.	Код на каросерията (и): .....................................
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ...... /
V: ................/S: ................/U: ................
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Разни
50. Типово одобрение съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари:
да/клас(ове): ............................................. /не (1)
51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с
приложение II, раздел 5: ..................................
52.	Забележки (н): .....................................................
Част II
Некомплектувани превозни средства
Образец В1 – Страна 1
Некомплектувани превозни средства
ЕО сертификат за съответствие
Страна 1
Долуподписаният [.......................................................
(пълно име и длъжност)] с настоящото удостоверявам, че превозното средство:
0.1.	Марка (търговско наименование на производителя): .............................................................
0.2.	Тип: ........................................................................
Вариант (а): ..........................................................
Версия (а): .............................................................
0.2.1.	Търговско наименование: ................................
0.4.	Категория на превозното средство: ...............
0.5.	Наименование на дружеството и адрес на
производителя: ...................................................
0.6.	Местоположение и начин на закрепване на
задължителните табели: ...................................
Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: ...........................
0.9.	Наименование и адрес на представителя на
производителя (ако има): .................................
0.10.	И дентификационен номер на превозното
средство: ...............................................................
съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (................................ номер на одобряването на типа, включително номер на изменението), издадено на (......................... дата на издаване) и
не може да получи постоянна регистрация без
допълнително одобряване.
(Място) (Дата): ................

(Подпис): ................

Образец В2 – Страна 1
Некомплектувани превозни средства, типово
одобрени в малки серии
[Година]

[Пореден номер]

ЕО сертификат за съответствие
Страна 1
Долуподписаният [.......................................................
(пълно име и длъжност)] с настоящото удостоверявам, че превозното средство:
0.1.	Марка (търговско наименование на производителя): .............................................................
0.2.	Тип: ........................................................................
Вариант (а): ..........................................................
Версия (а): .............................................................
0.2.1.	Търговско наименование: ................................
0.4.	Категория на превозното средство: ...............
0.5.	Наименование на дружеството и адрес на
производителя: ...................................................
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0.6.	Местоположение и начин на закрепване на
задължителните табели: ...................................
Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: ...........................
0.9.	Наименование и адрес на представителя на
производителя (ако има): .................................
0.10.	И дентификационен номер на превозното
средство: ...............................................................
съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (................................ номер на одобряването на типа, включително номер на изменението), издадено на (......................... дата на издаване) и
не може да получи постоянна регистрация без
допълнително одобряване.
(Място) (Дата): ................

(Подпис): ................

Страна 2
Превозни средства от категория М1
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: .................... и колелата: .........
3.	Задвижващи оси (брой, местоположение,
взаимно свързване): ...........................................
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: ………… mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.1.	Максимално допустима дължина: ......... mm
6.1.	Максимално допустима широчина: ....... mm
7.1.	Максимално допустима височина: ........ mm
12.1.	Максимално допустим заден надвес: .... mm
Маси
13.2.	Действителна маса на превозното средство:
.................................................. kg
14.	Действителна маса на превозното средство:
................................................... kg
14.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg
15.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса:
........................................................................ kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.4.	Технически допустима максимална маса на
състава: .................................................... kg
18.	Технически допустима максимална теглена
маса в случай на:
18.1.	Ремарке с теглич: .......................................... kg
18.3.	Ремарке с централна ос: ............................. kg
18.4.	Ремарке без спирачна уредба: .................... kg
19.	Технически допустима максимална статична вертикална маса в точката на прикачване: ...................................................................... kg
Двигател
20.	Производител на двигателя: ............................
21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: ...................................................................
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22.	Принцип на работа: ..........................................
23.	Изцяло електрически: да/не (1)
23.1.	Х ибридно [електрическо] превозно средство:
да/не (1)
24.	Брой и разположение на цилиндрите: ..........
25.	Работен обем на двигателя: ..................... cm3
26.	Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/CNG –
биометан/LNG/етанол/биодизел/водород (1)
26.1.	За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/
Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27.	Максимална мощност
27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): ..... kW
при ......................... min-1 (двигател с вътрешно
горене) (1)
27.2.	Максимална часова мощност: ................. kW
(електродвигател) (1)
27.3.	Максимална ефективна мощност: .......... kW
(електродвигател) (1)
27.4.	Максимална мощност за 30 минути: ..... kW
(електродвигател) (1)
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
30.	Колея(и) на оста(ите): 1. ........................... mm
2. ................... mm 3. ................... mm
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
Каросерия
41.	Брой и конфигурация на вратите: .................
42.	Брой на местата за сядане (включително
мястото на водача) (к): ......................................
Екологични характеристики
46.	Ниво на шума
На място: …….……….. dB(A) при честота на
въртене на двигателя: ………..…… min-1
В движение: ............................................. dB(A)
47.	Ниво на емисии на отработили газове (л):
Евро ...................................................................
48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):
Номер на приложимия базов регулаторен
акт и на приложимия последно изменящ го
регулаторен акт: .................................................
1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)
CO: ................. HC: ................. NOx: ...................
HC + NOx: ................. Частици: .......................
Димност (ELR): ......................................... (m-1)
1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5
или 6 (1) или WHSC (Евро VI) (1)
CO: .............. THC: …........... NMHC: .................
NOx: ............ THC + NOx: ............ NH 3: ...........
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)
CO: ............... NOx: ............... NMHC: ................
THC: ............. CH4: ............. Частици: ...............
2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)
CO: ................ NOx: ................ NMHC: ..............
THC: .............. CH4: .............. NH3: .....................
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Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
48.1.	Коригирана стойност на коефициента на
поглъщане на светлината: ....................... (m-1)
49.	Емисии на СО2/разход на гориво/разход на
електрическа енергия (м):
1. всички видове двигатели с изключение на
изцяло електрическите превозни средства
Емисии
на СО2
Градски
условия:

Разход на гориво

…. g/km …… 1/100 km/m3/100 km(1)

Извънград- .... g/km …... l/100 km/m3/100 km(1)
ски условия:
Смесен
режим:

…. g/km ……. l/100 km/m3/100 km(1)

Средно…. g/km ……. l/100 km
претеглено,
смесен
режим

2. изцяло електрически превозни средства и
хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане
Разход на електрическа енергия (среднопретеглено, смесен режим (1): ................. Wh/km
Пробег в електрически режим на задвижване:
............................................................... km
Разни
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категория М 2
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: ............... и колелата: ...............
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................
2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ....
3.	Задвижващи оси (брой, местоположение,
взаимно свързване): ...........................................
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: ………… mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.1.	Максимално допустима дължина: ......... mm
6.1.	Максимално допустима широчина: ....... mm
7.1.	Максимално допустима височина: ........ mm
12.1.	Максимално допустим заден надвес: .... mm
Маси
14.	Действителна маса на превозното средство:
................................................................... kg
14.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ........ kg 2. ........ kg 3. ........ kg и т.н.
15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg
15.1.	Разпределение на тази маса между осите: 1.
............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса:
........................................................................ kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
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16.3.	Технически допустима маса на всяка група
оси: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .... kg и т.н.
16.4.	Технически допустима максимална маса на
състава: .................................................... kg
17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)
17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg
17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. .................................. kg 2. ..................................
kg 3. ................................. kg
17.3.	Предвидена
регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси: 1. ............................. kg 2. ...................
.......... kg 3. ............................. kg
17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
............................................................................ kg
18.	Технически допустима максимална теглена
маса в случай на:
18.1.	Ремарке с теглич: .......................................... kg
18.3.	Ремарке с централна ос: ............................. kg
18.4.	Ремарке без спирачна уредба: .................... kg
19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: ............ kg
Двигател
20.	Производител на двигателя: ............................
21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: ...................................................................
22.	Принцип на работа: ..........................................
23.	Изцяло електрически: да/не (1)
23.1.	Х ибридно [електрическо] превозно средство:
да/не (1)
24.	Брой и разположение на цилиндрите: ..........
25.	Работен обем на двигателя: ..................... cm3
26.	Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/CNG –
биометан/LNG/етанол/биодизел/водород (1)
26.1.	За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/
Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27.	Максимална мощност
27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): ..... kW
при ........................ min-1 (двигател с вътрешно
горене) (1)
27.2.	Максимална часова мощност: ................. kW
(електродвигател) (1)
27.3.	Максимална ефективна мощност: .......... kW
(електродвигател) (1)
27.4.	Максимална мощност за 30 минути: ..... kW
(електродвигател) (1)
28.	Предавателна кутия (тип): ...............................
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
30.	Колея(и) на оста(ите): 1. ........................... mm
2. ................... mm 3. ................... mm
33.	Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или
равностойно на него окачване: да/не (1)
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
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Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
37.	Налягане в захранващия тръбопровод за
спирачната уредба на ремаркето: ............ bar
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.	Тип или класове на теглително-прикачните
устройства, които могат да бъдат монтирани: ..........................................................................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ...... /
V: ................/S: ................/U: ................
Екологични характеристики
46.	Ниво на шума
На място: …….……….. dB(A) при честота на
въртене на двигателя: ………..…… min-1
В движение: ............................................. dB(A)
47.	Ниво на емисии на отработили газове (л):
Евро ...................................................................
48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):
Номер на приложимия базов регулаторен
акт и на приложимия последно изменящ го
регулаторен акт: .................................................
1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)
CO: ................... HC: ................... NOx: ...............
HC + NOx: .................... Частици: .....................
Димност (ELR): ......................................... (m-1)
1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5
или 6 (1) или WHSC (Евро VI) (1)
CO: .............. THC: …........... NMHC: .................
NOx: ............ THC + NOx: ............ NH 3: ...........
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)
CO: ............. NOx: ............. NMHC: .............
THC: ............. CH4: ............. Частици: ...............
2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)
CO: .............. NOx: .............. NMHC: ..............
THC: ................ CH4: ................ NH3: .................
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
48.1.	Коригирана стойност на коефициента на
поглъщане на светлината: ....................... (m-1)
Разни
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категория М 3
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: ............... и колелата: ...............
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................
2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ....
3.	Задвижващи оси (брой, местоположение,
взаимно свързване): ...........................................
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: ………… mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
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5.1.	Максимално допустима дължина: ......... mm
6.1.	Максимално допустима широчина: ...... mm
7.1.	Максимално допустима височина: ........ mm
12.1.	Максимално допустим заден надвес: .... mm
Маси
14.	Действителна маса на превозното средство:
.................................................................... kg
14.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ........ kg 2. ........ kg 3. ........ kg и т.н.
15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg
15.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса:
........................................................................ kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.3.	Технически допустима маса на всяка група
оси: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .... kg и т.н.
16.4.	Технически допустима максимална маса на
състава: .................................................... kg
17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)
17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............... kg
17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. .................................. kg 2. ............................ kg
3. ................................. kg
17.3.	Предвидена
регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси: 1. ......................... kg 2. ................ kg
3. ............................. kg
17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
.................................. kg
18.	Технически допустима максимална теглена
маса в случай на:
18.1.	Ремарке с теглич: .......................................... kg
18.3.	Ремарке с централна ос: ............................. kg
18.4.	Ремарке без спирачна уредба: .................... kg
19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: ............ kg
Двигател
20.	Производител на двигателя: ............................
21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: ...................................................................
22.	Принцип на работа: ..........................................
23.	Изцяло електрически: да/не (1)
23.1.	Х ибридно [електрическо] превозно средство:
да/не (1)
24.	Брой и разположение на цилиндрите: ..........
25.	Работен обем на двигателя: ..................... cm3
26.	Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/CNG –
биометан/LNG/етанол/биодизел/водород (1)
26.1.	За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/
Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27.	Максимална мощност
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27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): ..... kW
при ......................... min-1 (двигател с вътрешно
горене) (1)
27.2.	Максимална часова мощност: ................. kW
(електродвигател) (1)
27.3.	Максимална ефективна мощност: .......... kW
(електродвигател) (1)
27.4.	Максимална мощност за 30 минути: ..... kW
(електродвигател) (1)
28.	Предавателна кутия (тип): ...............................
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
30.1.	Колея на всяка управляема ос: .............. mm
30.2.	Колея на всички останали оси: .............. mm
32.	Местоположение на натоварващата(ите)
ос(и): ......................................................................
33.	Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или
равностойно на него окачване: да/не (1)
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
37.	Налягане в захранващия тръбопровод за
спирачната уредба на ремаркето: ............ bar
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.	Тип или класове на теглително-прикачните
устройства, които могат да бъдат монтирани: ..........................................................................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ...... /
V: ................/S: ................/U: ................
Екологични характеристики
46.	Ниво на шума
На място: …….……….. dB(A) при честота на
въртене на двигателя: ………..…… min-1
В движение: ............................................. dB(A)
47.	Ниво на емисии на отработили газове (л):
Евро ...................................................................
48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):
Номер на приложимия базов регулаторен
акт и на приложимия последно изменящ го
регулаторен акт: .................................................
1.1. процедура за изпитване: ESC
CO: ................. HC: ................. NOx: .................
HC + NOx: ................. Частици: .......................
Димност (ELR): ......................................... (m-1)
1.2. процедура за изпитване: WHSC (Евро VI)
CO: ............ THC: …......... NMHC: ............
NOx: ............ THC + NOx: ............ NH 3: ...........
Частици (маса): ........ Частици (брой): ...........
2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)
CO: ............. NOx: ............. NMHC: .............
THC: ............. CH4: ............. Частици: ...............
2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)
CO: .............. NOx: .............. NMHC: ..............
THC: .............. CH4: .............. NH3: .....................
Частици (маса): ......... Частици (брой): ..........
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48.1.	Коригирана стойност на коефициента на
поглъщане на светлината: ....................... (m-1)
Разни
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категория N1
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: ............... и колелата: ...............
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................
3.	Задвижващи оси (брой, местоположение,
взаимно свързване): ...........................................
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: ………… mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.1.	Максимално допустима дължина: ......... mm
6.1.	Максимално допустима широчина: ...... mm
7.1.	Максимално допустима височина: ........ mm
8.	Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): ................................... mm
12.1.	Максимално допустим заден надвес: .... mm
Маси
13.	Маса в готовност за движение: .................. kg
14.	Действителна маса на превозното средство:
.................................................................... kg
14.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ........ kg 2. ........ kg 3. ......... kg и т.н.
15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg
15.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса:
........................................................................ kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.4.	Технически допустима максимална маса на
състава: .................................................... kg
18.	Технически допустима максимална теглена
маса в случай на:
18.1.	Ремарке с теглич: .......................................... kg
18.2.	Полуремарке: ................................................. kg
18.3.	Ремарке с централна ос: ............................. kg
18.4.	Ремарке без спирачна уредба: .................... kg
19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: ...…….. kg
Двигател
20.	Производител на двигателя: ............................
21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: ...................................................................
22.	Принцип на работа: ..........................................
23.	Изцяло електрически: да/не (1)
23.1.	Х ибридно [електрическо] превозно средство:
да/не (1)
24.	Брой и разположение на цилиндрите: ..........
25.	Работен обем на двигателя: ..................... cm3
26.	Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/CNG –
биометан/LNG/етанол/биодизел/водород (1)
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26.1.	За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/
Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27.	Максимална мощност
27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): ..... kW
при ......................... min-1 (двигател с вътрешно
горене) (1)
27.2.	Максимална часова мощност: ................. kW
(електродвигател) (1)
27.3.	Максимална ефективна мощност: .......... kW
(електродвигател) (1)
27.4.	Максимална мощност за 30 минути: ..... kW
(електродвигател) (1)
28.	Предавателна кутия (тип): ...............................
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
30.	Колея(и) на оста(ите): 1. ................... mm
2. ................... mm 3. ................... mm
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
37.	Налягане в захранващия тръбопровод за
спирачната уредба на ремаркето: ............ bar
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.	Тип или класове на теглително-прикачните
устройства, които могат да бъдат монтирани: ..........................................................................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ...... /
V: ................/S: ................/U: ................
Екологични характеристики
46.	Ниво на шума
На място: …….……….. dB(A) при честота на
въртене на двигателя: ………..…… min-1
В движение: ............................................. dB(A)
47.	Ниво на емисии на отработили газове (л):
Евро ...................................................................
48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):
Номер на приложимия базов регулаторен
акт и на приложимия последно изменящ го
регулаторен акт: .................................................
1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)
CO: ................. HC: ................. NOx: .................
HC + NOx: ................. Частици: .......................
Димност (ELR): ......................................... (m-1)
1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5
или 6 (1) или WHSC (Евро VI) (1)
CO: .............. THC: …........... NMHC: .................
NOx: ............ THC + NOx: ............ NH 3: ...........
Частици (маса): ........ Частици (брой): ...........
2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)
CO: ............. NOx: ............. NMHC: ....................
THC: ............. CH4: ............. Частици: ...............
2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)
CO: .............. NOx: .............. NMHC: ..................
THC: ................ CH4: ................ NH3: .................
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Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
48.1.	Коригирана стойност на коефициента на
поглъщане на светлината: ....................... (m-1)
49.	Емисии на СО2/разход на гориво/разход на
електрическа енергия (м):
1. всички видове двигатели с изключение на
изцяло електрическите превозни средства
Емисии
на СО2
Градски
условия:

Разход на гориво

…... g/km …. l/100 km/m3/100 km(1)

Извънград- ..…. g/km …. l/100 km/m3/100 km(1)
ски условия:
Смесен
режим:

..…. g/km .... l/100 km/m3/100 km(1)

..…. g/km .... l/100 km
Среднопретеглено,
смесен режим

2. изцяло електрически превозни средства и
хибридни електрически превозни средства с
външно зареждане
Разход на електрическа енергия (среднопретеглено, смесен режим (1): ……..... Wh/km
Пробег в електрически режим на задвижване: ..................................................................... km
Разни
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категория N2
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: ............... и колелата: ...............
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................
2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ....
3.	Задвижващи оси (брой, местоположение,
взаимно свързване): ...........................................
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: .............. mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.1.	Максимално допустима дължина: ......... mm
6.1.	Максимално допустима широчина: ...... mm
8.	Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): ................................... mm
12.1.	Максимално допустим заден надвес: .... mm
Маси
14.	Действителна маса на превозното средство:
.................................................................... kg
14.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ........ kg 2. ........ kg 3. ........ kg и т.н.
15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: .............................. kg
15.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса: ....
.................................................................... kg
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16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.3.	Технически допустима маса на всяка група
оси: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .... kg и т.н.
16.4.	Технически допустима максимална маса на
състава: .................................................... kg
17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)
17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg
17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. .................................. kg 2. ............................ kg
3. ................................. kg
17.3.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси: 1. ............................. kg 2. .................. kg
3. ............................. kg
17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
................................... kg
18.	Технически допустима максимална теглена
маса в случай на:
18.1.	Ремарке с теглич: .......................................... kg
18.2.	Полуремарке: ................................................. kg
18.3.	Ремарке с централна ос: ............................. kg
18.4.	Ремарке без спирачна уредба: .................... kg
19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: ............ kg
Двигател
20.	Производител на двигателя: ............................
21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: ...................................................................
22.	Принцип на работа: ..........................................
23.	Изцяло електрически: да/не (1)
23.1.	Х ибридно [електрическо] превозно средство:
да/не (1)
24.	Брой и разположение на цилиндрите: ..........
25.	Работен обем на двигателя: ..................... cm3
26.	Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/CNG –
биометан/LNG/етанол/биодизел/водород (1)
26.1.	За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/
Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27.	Максимална мощност
27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): ..... kW
при ......................... min-1 (двигател с вътрешно
горене) (1)
27.2.	Максимална часова мощност: ................. kW
(електродвигател) (1)
27.3.	Максимална ефективна мощност: .......... kW
(електродвигател) (1)
27.4.	Максимална мощност за 30 минути: ..... kW
(електродвигател) (1)
28.	Предавателна кутия (тип): ...............................
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
31.	Местоположение на повдигащата(ите) се
ос(и): ................................................................
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32.	Местоположение на натоварващата(ите)
ос(и): .................................................................
33.	Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или
равностойно на него окачване: да/не (1)
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
37.	Налягане в захранващия тръбопровод за
спирачната уредба на ремаркето: ............ bar
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.	Тип или класове на теглително-прикачните
устройства, които могат да бъдат монтирани: ..........................................................................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ...... /
V: ................/S: ................/U: ................
Екологични характеристики
46.	Ниво на шума
На място: …….……….. dB(A) при честота на
въртене на двигателя: ………..…… min-1
В движение: ............................................. dB(A)
47.	Ниво на емисии на отработили газове (л):
Евро ...................................................................
48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):
Номер на приложимия базов регулаторен
акт и на приложимия последно изменящ го
регулаторен акт: .................................................
1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)
CO: ................. HC: ................. NOx: .................
HC + NOx: ................. Частици: .......................
Димност (ELR): ......................................... (m-1)
1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5
или 6 (1) или WHSC (Евро VI) (1)
CO: .............. THC: …........... NMHC: ..............
NOx: ............ THC + NOx: ............ NH 3: ...........
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)
CO: ............. NOx: ............. NMHC: .............
THC: ............. CH4: ............. Частици: ...............
2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)
CO: .............. NOx: .............. NMHC: ..............
THC: .............. CH4: .............. NH3: .....................
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
48.1.	Коригирана стойност на коефициента на
поглъщане на светлината: ....................... (m-1)
Разни
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категория N3
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: ................. и колелата: ............
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................
2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ....
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3.	Задвижващи оси (брой, местоположение,
взаимно свързване): ...........................................
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: ………… mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.1.	Максимално допустима дължина: ......... mm
6.1.	Максимално допустима широчина: ....... mm
8.	Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): ................................... mm
12.1.	Максимално допустим заден надвес: .... mm
Маси
14.	Действителна маса на превозното средство:
.................................................................... kg
14.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ........ kg 2. ........ kg 3. ........ kg и т.н.
15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg
15.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса:
........................................................................ kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.3.	Технически допустима маса на всяка група
оси: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .... kg и т.н.
16.4.	Технически допустима максимална маса на
състава: .................................................... kg
17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)
17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............... kg
17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. .................................. kg 2. ............................. kg
3. ................................. kg
17.3.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси: 1. ........................ kg 2. ....................... kg
3. ............................. kg
17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава:
.................................. kg
18.	Технически допустима максимална теглена
маса в случай на:
18.1.	Ремарке с теглич: .......................................... kg
18.2.	Полуремарке: ................................................. kg
18.3.	Ремарке с централна ос: ............................. kg
18.4.	Ремарке без спирачна уредба: .................... kg
19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: ............ kg
Двигател
20.	Производител на двигателя: ............................
21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: ...................................................................
22.	Принцип на работа: ..........................................
23.	Изцяло електрически: да/не (1)
23.1.	Х ибридно [електрическо] превозно средство:
да/не (1)
24.	Брой и разположение на цилиндрите: ..........
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25.	Работен обем на двигателя: ..................... cm3
26.	Гориво: дизелово гориво/бензин/LPG/CNG –
биометан/LNG/етанол/биодизел/водород (1)
26.1.	За едно гориво/за две горива/за смес от горива/за два вида гориво (1)
26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А/Тип 1Б/
Тип 2А/Тип 2Б/Тип 3Б (1)
27.	Максимална мощност
27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): ..... kW
при ......................... min-1 (двигател с вътрешно
горене) (1)
27.2.	Максимална часова мощност: ................. kW
(електродвигател) (1)
27.3.	Максимална ефективна мощност: .......... kW
(електродвигател) (1)
27.4.	Максимална мощност за 30 минути: ..... kW
(електродвигател) (1)
28.	Предавателна кутия (тип): ...............................
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
31.	Местоположение на повдигащата(ите) се
ос(и): ..................................................................
32.	Местоположение на натоварващата(ите)
ос(и): .................................................................
33.	Задвижваща(и) ос(и) с пневматично или
равностойно на него окачване: да/не (1)
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Спирачки
36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/
хидравлични (1)
37.	Налягане в захранващия тръбопровод за
спирачната уредба на ремаркето: ............ bar
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.	Тип или класове на теглително-прикачните
устройства, които могат да бъдат монтирани: ..........................................................................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ...... /
V: ................/S: ................/U: ................
Екологични характеристики
46.	Ниво на шума
На място: …….……….. dB(A) при честота на
въртене на двигателя: ………..…… min-1
В движение: ............................................. dB(A)
47.	Ниво на емисии на отработили газове (л):
Евро ...................................................................
48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):
Номер на приложимия базов регулаторен
акт и на приложимия последно изменящ го
регулаторен акт: .................................................
1.1. процедура за изпитване: ESC
CO: ................. HC: ................. NOx: .................
HC + NOx: ................. Частици: .......................
Димност (ELR): ......................................... (m-1)
1.2. процедура за изпитване: WHSC (Евро VI)
CO: ............ THC: …......... NMHC: ............
NOx: ............ THC + NOx: ............ NH 3: ...........
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
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2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)
CO: ............. NOx: ............. NMHC: .............
THC: ............. CH4: ............. Частици: ...............
2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)
CO: .............. NOx: .............. NMHC: ..............
THC: .............. CH4: .............. NH3: .....................
Частици (маса): .......... Частици (брой): .........
48.1.	Коригирана стойност на коефициента на
поглъщане на светлината: ....................... (m-1)
Разни
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категории О1 и О 2
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: .................. и колелата: ...........
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: .............. mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.1.	Максимално допустима дължина: ......... mm
6.1.	Максимално допустима широчина: ....... mm
7.1.	Максимално допустима височина: ........ mm
10.	Разстояние между центъра на теглителноприкачното устройство и задния край на
превозното средство: ................................. mm
12.1.	Максимално допустим заден надвес: .... mm
Маси
14.	Действителна маса на превозното средство:
.................................................................... kg
14.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ........ kg 2. ........ kg 3. ......... kg и т.н.
15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg
15.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса: ....
.................................................................... kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.3.	Технически допустима маса на всяка група
оси: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ..... kg и т.н.
19.1.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на полуремарке или ремарке с централна ос: ......... kg
Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
30.1.	Колея на всяка управляема ос: .............. mm
30.2.	Колея на всички останали оси: .............. mm
31.	Местоположение на повдигащата(ите) се
ос(и): ................................................................
32.	Местоположение на натоварващата(ите)
ос(и): .................................................................
34.	Ос(и) с пневматично или равностойно на
него окачване: да/не (1)
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
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Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.	Тип или класове на теглително-прикачните
устройства, които могат да бъдат монтирани: ..........................................................................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ...... /
V: ................/S: ................/U: ................
Разни
52.	Забележки (н): .....................................................
Страна 2
Превозни средства от категории О3 и О4
(некомплектувани превозни средства)
Страна 2
Общи конструктивни характеристики
1.	Брой на осите: .................. и колелата: ...........
1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................
2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ....
Основни размери
4.	База (междуосово разстояние) (д): ......... mm
4.1.	Разстояние между осите: 1 – 2: .............. mm
2 – 3: ………... mm 3 – 4: ……….... mm
5.1.	Максимално допустима дължина: ......... mm
6.1.	Максимално допустима широчина: ...... mm
7.1.	Максимално допустима височина: ........ mm
10.	Разстояние между центъра на теглителноприкачното устройство и задния край на
превозното средство: ................................. mm
12.1.	Максимално допустим заден надвес: .... mm
Маси
14.	Действителна маса на превозното средство:
.................................................................... kg
14.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ........ kg 2. ........ kg 3. ........ kg и т.н.
15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg
15.1.	Разпределение на тази маса между осите:
1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg
16.	Технически допустими максимални маси
16.1.	Технически допустима максимална маса:
........................................................................ kg
16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:
1. ......... kg 2. ......... kg 3. ......... kg и т.н.
16.3.	Технически допустима маса на всяка група
оси: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .... kg и т.н.
17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)
17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............... kg
17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:
1. .................................. kg 2. ............................ kg
3. ................................. kg
17.3.	Предвидена
регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка
група оси: 1. ........................ kg 2. ................. kg
3. ............................. kg
19.1.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на полуремарке или ремарке с централна ос: ......... kg
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Максимална скорост
29.	Максимална скорост: ............................. km/h
Оси и окачване
31.	Местоположение на повдигащата(ите) се
ос(и): ................................................................
32.	Местоположение на натоварващата(ите)
ос(и): .................................................................
34.	Ос(и) с пневматично или равностойно на
него окачване: да/не (1)
35.	Комбинация гума/колело (з): ...........................
Теглително-прикачно устройство
44.	Номер на одобрението или маркировка за
одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...........................
45.	Тип или класове на теглително-прикачните
устройства, които могат да бъдат монтирани: ..........................................................................
45.1.	С тойности на характеристиките (1): D: ...... /
V: ................/S: ................/U: ................
Разни
52.	Забележки (н): .....................................................
Обяснителни бележки:
(1)	Излишното се задрасква.
(а)	Посочва се идентификационният код.
(б)	Посочва се дали превозното средство е подходящо за употреба при дясно или ляво движение, или и при двата вида движение.
(в)	Посочва се дали монтираният скоростомер е с
метрични или с метрични и имперски мерни
единици.
(г)	Тази декларация не ограничава правото на
държавите членки да изискват технически
преработки, за да позволят регистрацията на
превозното средство в държава членка, различна от тази, за която то е предназначено,
когато посоката на движението е от противоположната страна на пътя.
(д)	Тази позиция се попълва само когато превозното средство има две оси.
За ремарке с централна ос, което има само
една ос, се посочва хоризонталното разстояние между вертикалните оси на теглителноприкачното устройство и центъра на оста.
(ж)	За хибридните електрически превозни средства се посочват и двете стойности на изходната мощност.
(з)	Незадължителното оборудване по тази буква
може да бъде добавено в позиция „Забележки“.
(и)	Използват се кодовете в приложение № 1,
част В.
(й)	Посочва(т) се само основният(те) цвят(цветове),
както следва: бял, жълт, оранжев, червен, виолетов, син, зелен, сив, кафяв или черен.
(к)	С изключение на седалките, предвидени за използване само когато превозното средство е
неподвижно, и местата за инвалидни колички.
За междуградските (туристическите) автобуси
от категория М 3 броят на членовете на екипажа се включва в броя на пътниците.
(л)	Добавя се номерът на нивото „Евро“ и знакът,
съответстващ на разпоредбите за одобряване
на типа.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

(м)	Повтаря се за различните горива, които могат да се използват. Превозните средства, които могат да бъдат захранвани с бензин и газообразно гориво, но при които системата
за захранване с бензин е монтирана само за
аварийни случаи или пускане на двигателя и
резервоарът за бензин, на които не може да
съдържа повече от 15 литра бензин, се считат
за превозни средства, които използват само
газообразно гориво.
(м1)	В случай на двигатели, работещи с два вида
гориво, и превозни средства, отговарящи на
екологична категория Евро VI, се повтаря
толкова пъти, колкото е необходимо.
(м2)	Декларират се само емисиите, които са изчислени в съответствие с приложимия регулаторен акт или приложимите регулаторни
актове.
(н)	Когато превозното средство е оборудвано с
24 GHz радарно съоръжение с малък обсег
в съответствие с Решение № 2005/50/ЕО на
Комисията от 17 януари 2005 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата от
24 GHz за временно използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността
(ОВ L 21, 25.01.2005 г., стр. 15), производителят трябва да отбележи: „Превозно средство,
оборудвано с 24 GHz радарно съоръжение с
малък обсег“.
(о)	Производителят може да попълни тези позиции или за международен транспорт, или за
национален транспорт, или и за двата вида
транспорт.
За национален транспорт се посочва кодът на
страната, в която превозното средство е предвидено да бъде регистрирано. Кодът е в съответствие със стандарт БДС ISO 3166-1:2006.
За международен транспорт се посочва номерът на директивата (например: „96/53/ЕО“ за
Директива 96/53/ЕО на Съвета).
(п)	Екологични иновации.
(п1)	Общият код на екологичната(ите) иновация(и)
се състои от следните елементи, всеки от тях
разделен от останалите с интервал:
– код на органа по одобряването, определен в
приложение № 5;
– индивидуален код на всяка екологична иновация, монтирана на превозното средство,
посочен в хронологичен ред на решенията на
Комисията за одобряване.
(Например общият код на три екологични
иновации, одобрени хронологично под номера
10, 15 и 16 и монтирани на превозно средство,
което е одобрено от органа по одобряване на
типа на Германия, следва да бъде: „е1 10 15
16“.)
(п2)	Сума на намаленията на емисиите на СО2 за
всяка отделна екологична иновация.
( р)	В случай на напълно комплектувани превозни
средства от категория N1, попадащи в обхвата
на Регламент (ЕО) № 715/2007.“
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§ 11. Приложение № 10 към чл. 4, ал. 2, т. 1 се изменя така:

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

Изисквания за целите на ЕО одобряване
на типа на превозни средства
Част 1
Регулаторни актове за ЕО одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в
неограничени серии
Точка
1

Предмет

Регулаторен акт

Приложимост
М1

Допустимо
шума

ниво

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

на Наредба № 61 от 2003 г. за X
X
X
X
X
X
одобряване типа на нови
моторни превозни средства
по отношение на допустимото ниво на шум и за
одобряване типа на изпускателната уредба
Директива 70/157/ЕИО
2А Емисии (Евро 5 и 6) Регламент (ЕО) № 715/2007 X (1) X (1)
X (1) X (1)
от леки превозни средства/достъп до информация
3A Предотвратяване
на Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
опасността от възник- Правило № 34 на ИКЕ на
ване на пожар (резер- ООН
воари за течно гориво)
3Б Задни ниско разполо- Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
жени защитни устрой- Правило № 58 на ИКЕ на
ства (ЗНЗУ) и тяхното ООН
монтиране; задна нискоразположена защита
(ЗНЗ)
4A Място за монтиране и Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
закрепване на задните Регламент (ЕС) № 1003/2010
регистрационни табели
5A Кормилна уредба
Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Правило № 79 на ИКЕ на
ООН
6A Достъп до превозното Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
X
X
X
X
средство и маневреност Регламент (ЕС) № 130/2012
6Б Ключалки на вратите Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
и компоненти за закре- Правило № 11 на ИКЕ на
пване на вратите
ООН
7A Устройства за звуков Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
X
X
X
X
сигнал и сигнали
Правило № 28 на ИКЕ на
ООН
8A Устройства за непря- Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
X
X
X
X
ко виждане и тяхното Правило № 46 на ИКЕ на
монтиране
ООН
9A Спиране на превозни Регламент (ЕО) № 661/2009
X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3)
средства и ремаркета
Правило № 13 на ИКЕ на
ООН
9Б Спиране на леки авто- Регламент (ЕО) № 661/2009 X (4)
X (4)
мобили
Правило № 13-H на ИКЕ
на ООН
10A Електромагнитна съв- Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
местимост
Правило № 10 на ИКЕ на
ООН
12A Вътрешно оборудване Регламент (ЕО) № 661/2009 X
Правило № 21 на ИКЕ на
ООН

БРОЙ 17
Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

13A Защита на моторните
превозни средства срещу неразрешено използване
13Б Защита на моторните
превозни средства срещу неразрешено използване
14A Защита на водача от
кормилния механизъм
в случай на удар
15A Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава
15Б Седалки за пътнически
превозни средства с голям капацитет
16A Външни изпъкнали
части
17A Достъп до превозното
средство и маневреност
17Б Устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж
18A Задължителна табела
на производителя и идентификационен номер
на превозното средство
19A Устройства за закрепване на обезопасителните
колани, системи за закрепване Isofix и горни
лентови устройства за
закрепване Isofix
20A Монтиране на устройства за осветяване и
светлинна сигнализация на превозни средства
21A Светоотражатели
за
моторни превозни средства и техните ремаркета
22A Предни и задни габаритни светлини, стопсигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета
22Б Дневни светлини за моторни превозни средства
22В Странични габаритни
светлини за моторни
превозни средства и техните ремаркета

ВЕСТНИК
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Регулаторен акт

Приложимост
М1

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 18 на ИКЕ на
ООН

M2

M3

N1

X (4A) X (4A)

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 116 на ИКЕ на
ООН

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 12 на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 17 на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 80 на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 26 на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 130/2012
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 39 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X (4В) X (4В)

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X

X

X

X

X (4A) X (4A)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 19/2011

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 14 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 48 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 3 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 7 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 87 на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 91 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Приложимост
М1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 6 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 4 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 31 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 37 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 98 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 99 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 112 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 123 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 19 на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1005/2010
28A Задни фарове против Регламент (ЕО) № 661/2009
мъгла за моторни пре- Правило № 38 на ИКЕ на
возни средства и техни- ООН
те ремаркета
29A Фарове за заден ход за Регламент (ЕО) № 661/2009
моторни превозни сред- Правило № 23 на ИКЕ на
ства и техните ремар- ООН
кета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета
24A Осветяване на задните
регистрационни табели
на моторни превозни
средства и техните ремаркета
25A Неразглобяеми фарове
(категория SB) за моторни превозни средства, които излъчват
европейска асиметрична къса светлина или
дълга светлина, или и
двете
25Б Лампи с нажежаема
спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните
ремаркета
25В Фарове за моторни
превозни средства, оборудвани с газоразрядни
източници на светлина
25Г Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни
превозни средства
25Д Фарове за моторни превозни средства, които
излъчват асиметрична
къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи
с нажежаема спирала
и/или светодиодни модули
25Е Адаптивни системи
предни светлини
(АСПС) за моторни
превозни средства
26A Предни фарове против
мъгла за моторни превозни средства
27A Устройство за теглене
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Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

30A Светлинни устройства
за паркиране за моторни превозни средства
31A Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за
обезопасяване на деца
и системи за обезопасяване на деца Isofix
32A Поле на видимост

33A

34A

35A

36A

37A

38А

41A

42A

43A
44A

45A

46

46A

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Регулаторен акт
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 77 на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 16 на ИКЕ на
ООН

Приложимост
М1

M2

M3

N1

N2

N3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009 X
Правило № 125 на ИКЕ
на ООН
Местоположение и иден- Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
тификация на органите Правило № 121 на ИКЕ на
за ръчно управление, ООН
сигналните устройства
и показващите уреди
Системи за размразя- Регламент (ЕО) № 661/2009 X
(5)
ване и срещу изпотява- Регламент (ЕО) № 672/2010
не на предното стъкло
Устройства за почиства- Регламент (ЕО) № 661/2009 X
(6)
не и измиване на пред- Регламент (ЕС)
ното стъкло
№ 1008/2010
Отоплителни системи Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
Правило № 122 на ИКЕ
на ООН
Калници
Регламент (ЕО) № 661/2009 X
Регламент (ЕС)
№ 1009/2010
Облегалки за глава, Регламент (ЕО) № 661/2009 X
вградени или невграде- Правило № 25 на ИКЕ на
ни в седалките на пре- ООН
возното средство
Емисии (Евро VI) от Регламент (ЕО) № 595/2009 X (9) X (9)
тежки превозни средства/достъп до информация
Странична защита на Регламент (ЕО) № 661/2009
товарни превозни сред- Правило № 73 на ИКЕ на
ства
ООН
Системи против
Регламент (ЕО) № 661/2009
изпръскване
Регламент (ЕС) № 109/2011
Маси и размери
Регламент (ЕО) № 661/2009 X
Регламент (ЕС)
№ 1230/2012
Материали за безопас- Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
ни стъкла и тяхното Правило № 43 на ИКЕ на
монтиране на превозни ООН
средства
Гуми
Наредба № 74 от 2003 г. за X
X
одобряване типа на гуми,
одобряване типа на гуми
по отношение нивото на
шума при контакт с пътя
и одобряване типа на нови
моторни превозни средства
и техните ремаркета по отношение монтирането на
гумите
Директива 92/23/ЕИО
Монтиране на гуми
Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
Регламент (ЕС) № 458/2011

X

X (9) X (9)

O1

O2

O3

O4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

С Т Р.
Точка
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50A

50Б

51A

52A

52Б

53A

54A
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Регулаторен акт

Приложимост
М1

46Б Пневматични гуми за
моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1)
46В Пневматични гуми за
товарни превозни средства и техните ремаркета (класове C2 и C3)
46Г Гуми по отношение на
шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност
и съпротивление при
търкаляне (класове C1,
C2 и C3)
46Д Резервен комплект за
временно използване,
гуми за движение в
спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние
и система за следене на
налягането в гумите
47A Ограничаване на скоростта на превозните
средства
48A Маси и размери
49A

ВЕСТНИК

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 30 на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 54 на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 117 на ИКЕ на
ООН

M2

M3

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009 X (9А)
Правило № 64 на ИКЕ на
ООН

N1

N2

N3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O1

O2

X

X

O3

O4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (9А)

Регламент (ЕО) № 661/2009
X
X
X
X
Правило № 89 на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) № 661/2009
X
X
X
X
X
Регламент (ЕС) № 1230/2012
Товарни превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
X
X
X
ства по отношение на Правило № 61 на ИКЕ на
техните външни изпъ- ООН
кнали части пред задния панел на кабината
Части на механични Регламент (ЕО) № 661/2009 X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X (10)
теглително-прикачни Правило № 55 на ИКЕ на
устройства за състав от ООН
превозни средства
Късо теглителноРегламент (ЕО) № 661/2009
X (10) X (10)
прикачно устройство
Правило № 102 на ИКЕ на
(КТПУ); монтиране на ООН
одобрен тип КТПУ
Горимост на матери- Регламент (ЕО) № 661/2009
X
алите, използвани за из- Правило № 118 на ИКЕ на
граждането на интерио- ООН
ра на някои категории
моторни превозни средства
Превозни средства от Регламент (ЕО) № 661/2009
X
X
категории M2 и M3
Правило № 107 на ИКЕ на
ООН
Здравина на каросери- Регламент (ЕО) № 661/2009
X
X
ята на пътнически пре- Правило № 66 на ИКЕ на
возни средства с голям ООН
капацитет
Защита на пътниците Регламент (ЕО) № 661/2009 X (11)
в случай на челен удар Правило № 94 на ИКЕ на
ООН
Защита на пътниците Регламент (ЕО) № 661/2009 X (12)
X (12)
в случай на страничен Правило № 95 на ИКЕ на
удар
ООН

X (10) X (10)
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Приложимост
М1

56A Превозни средства,
предназначени за превоз на опасни товари
57A Предни ниско разположени защитни устройства (ПНЗУ) и тяхното
монтиране; предна нискоразположена защита
(ПНЗ)
58 Защита на пешеходците
59 Рециклиране

С Т Р. 7 7

M2

M3

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 105 на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 93 на ИКЕ на
ООН

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13)

Регламент (ЕО) № 78/2009

X

X

Наредба № 133 от 2006 г.
за одобряване типа на нови
моторни превозни средства
по отношение на тяхното
повторно използване, рециклиране и оползотворяване
Директива 2005/64/ЕО

X

X

X

X (14)

X

X

X

X

60

(празна)

61

Климатични системи

62

Водородна система

Наредба № 134 от 2007 г. за
емисиите от климатичните
системи в моторните превозни средства
Директива 2006/40/ЕО
Регламент (ЕО) № 79/2009

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009 X ( ) X ( ) X ( ) X ( ) X ( ) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15)

64

Индикатори за смяна
на предавката
Усъвършенствана система за аварийно спиране
Система за предупреждение при напускане на
лентата за движение
Специфични
компоненти за втечнен нефтен газ (ВНГ) и тяхното
монтиране на моторни
превозни средства
Алармени
системи
за превозни средства
(АСПС)
Електрическа безопасност

Регламент
Регламент
Регламент
Регламент

65

66

67

68

69

70

X
15

(ЕО)
(ЕС)
(ЕО)
(ЕС)

№
№
№
№

661/2009
65/2012
661/2009
347/2012

X
15

X
15

X
15

15

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 351/2012
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 67 на ИКЕ на
ООН

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 97 на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 100 на ИКЕ на
ООН
Специфични компонен- Регламент (ЕО) № 661/2009
ти за сгъстен природен Правило № 110 на ИКЕ на
газ (СПГ) и тяхното ООН
монтиране на моторни
превозни средства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Обяснителни бележки:
X	Приложим регулаторен акт.
Забележка. Сериите от изменения на правилата на ИКЕ на ООН, които се прилагат задължително,
са изброени в приложение IV на Регламент (ЕО) № 661/2009. Сериите от изменения, приети впоследствие, се приемат като алтернатива.
(1)	За превозни средства с референтна маса, ненадвишаваща 2610 kg. По искане на производителя може
да се прилага и за превозни средства с референтна маса, ненадвишаваща 2840 kg.
(3)	Монтирането на електронна система за управление на стабилността се изисква в съответствие с член
12 от Регламент (ЕО) № 661/2009. Следователно изискванията, посочени в приложение 21 на Правило
№ 13 на ИКЕ на ООН, трябва да се спазват за целите на ЕО одобряване на типа на новите типове
превозни средства, както и за регистрацията, продажбата и пускането в употреба на нови превозни
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средства. Вместо датите за прилагане, посочени в Правило № 13 на ИКЕ на ООН, се прилагат датите,
посочени в член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009.
(4)	Монтирането на електронна система за управление на стабилността се изисква в съответствие с член
12 от Регламент (ЕО) № 661/2009. Следователно изискванията, посочени в част А от приложение 9
на Правило № 13-H на ИКЕ на ООН, трябва да се спазват за целите на ЕО одобряване на типа на
новите типове превозни средства, както и за регистрацията, продажбата и пускането в употреба на
нови превозни средства. Вместо датите за прилагане, посочени в Правило № 13-H на ИКЕ на ООН,
се прилагат датите, посочени в член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009.
(4A)	Когато е монтирано, защитното устройство трябва да отговаря на изискванията на Правило № 18 на
ИКЕ на ООН.
(4В)	Посоченото правило се прилага за седалките, които не попадат в обхвата на Правило № 80 на ИКЕ
на ООН.
(5)	Превозните средства от тази категория се оборудват с подходящо устройство за размразяване и срещу
изпотяване на предното стъкло.
(6)	Превозните средства от тази категория се оборудват с подходящи устройства за почистване и измиване на предното стъкло.
(9)	За превозни средства с референтна маса, надвишаваща 2610 kg, които не притежават одобряване на
типа (по искане на производителя и при условие, че тяхната референтна маса не надвишава 2840 kg),
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007.
(9A)	Прилага се само когато на тези превозни средства е монтирано оборудване, което попада в обхвата на
Правило № 64 на ИКЕ на ООН. Системата за следене на налягането в гумите за превозни средства
от категория M1 се прилага задължително в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 661/2009.
(10)	Прилага се само за превозни средства, оборудвани с теглително-прикачно(и) устройство(а).
(11)	Прилага се за превозни средства с технически допустима максимална маса, ненадвишаваща 2,5 тона.
(12)	Прилага се само за превозни средства, при които „основната точка на седене“ (точка „R“) на найниската седалка е на не повече от 700 mm над земната повърхност.
(13)	Прилага се само когато производителят подаде заявление за одобряване на типа на превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари.
(14)	Прилага се само за превозни средства от категория N1, клас I (с референтна маса ≤ 1305 kg).
(15)	По искане на производителя одобряване на типа може да бъде издадено по тази точка като алтернатива на получаване на одобряване на типа по точки: 3A, 3Б, 4A, 5A, 6A, 6Б, 7A, 8A, 9A, 9Б, 10A, 12A,
13A, 13Б, 14A, 15A, 15Б, 16A, 17A, 17Б, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22Б, 22В, 23A, 24A, 25A, 25Б, 25В, 25Г,
25Д, 25Е, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46Б,
46В, 46Г, 46Д, 47A, 48A, 49A, 50A, 50Б, 51A, 52A, 52Б, 53A, 54A, 56A, 57A и 64 – 70.
Допълнение № 1
Регулаторни актове за ЕО одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малка серия,
съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 (член 22 от Директива 2007/46/ЕО)
Таблица № 1
Превозни средства от категория М1 (1)
Точка

Предмет

Регулаторен акт

Специфични
аспекти

Приложимост и специфични
изисквания

1

Допустимо ниво на Наредба № 61 от 2003 г. за
шума
одобряване типа на нови
моторни превозни средства
по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба
Директива 70/157/ЕИО

А

2

Емисии (Евро 5 и Регламент (ЕО) № 715/2007
6) от леки превозни
а) система за
средства/достъп
до
бордова диагноинформация
стика (СБД)

А
Превозното средство се оборудва
със система за БД, която изпълнява изискванията на член 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО)
№ 692/2008 (Системата за БД
трябва да бъде проектирана така,
че да записва поне неизправностите на системата за управление
на двигателя.).
Интерфейсът на БД трябва да
може да обменя данни с найразпространените диагностични
уреди.
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Специфични
аспекти

Приложимост и специфични
изисквания

б) съответствие N/A
в експлоатация
в) достъп до ин- Достатъчно е производителят да
формация
предоставя достъп до информация за ремонта и техническото
обслужване по леснодостъпен и
бърз начин.
г) измерване на (Когато производителят на премощността
возното средство използва двигател от друг производител)
Приемат се предоставените от
производителя на двигателя
данни от изпитване на стенд,
при условие че системата за управление на двигателя е същата
(т.е. поне със същия електронен
блок за управление (ЕБУ).
Изпитването на изходната мощност може да се проведе на динамометричен стенд. Взема се
предвид загубата на мощност в
предаването.
3А

Предотвратяване на Регламент (ЕО) № 661/2009 а) резервоари за В
опасността от въз- Правило № 34 на ИКЕ на течно гориво
никване на пожар ООН
б) монтиране в В
(резервоари за течно
превозно средгориво)
ство

3Б

Задни ниско разпо- Регламент (ЕО) № 661/2009
ложени защитни ус- Правило № 58 на ИКЕ на
тройства (ЗНЗУ) и ООН
тяхното монтиране,
задна нискоразположена защита (ЗНЗ)

В

4А

Място за монтиране Регламент (ЕО) № 661/2009
и закрепване на зад- Регламент
(ЕС)
ните регистрационни № 1003/2010
табели

В

5А

Кормилна уредба

С

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 79 на ИКЕ на а) механични
ООН
системи

б) комплексни
електронни системи за управление на превозното
средство

Прилагат се разпоредбите на
т. 5 от Правило № 79 на ИКЕ
на ООН.
Извършват се всички изпитвания, предписани в т. 6.2 от Правило № 79 на ИКЕ на ООН, и
се прилагат изискванията на
т. 6.1 от Правило № 79 на ИКЕ
на ООН.
Прилагат се всички изисквания
на приложение 6 на Правило
№ 79 на ИКЕ на ООН.
Съответствието с тези изисквания може да бъде проверено
само от компетентна техническа служба.

С Т Р.
Точка
6А

80

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

БРОЙ 17

Специфични
аспекти

Приложимост и специфични
изисквания

Ключалки на врати- Регламент (ЕО) № 661/2009
С
те и компоненти за Правило № 11 на ИКЕ на а) общи изисква- Прилагат се всички изисквания.
закрепване на вра- ООН
ния (т. 5 от Пратите
вило № 11 на
ИКЕ на ООН)
б) експлоатаци- Прилагат се само изискванията
онни характери- на т. 6.1.5.4 и т. 6.3 относно клюстики (т. 6 от чалките на вратите.
Правило № 11
на
ИКЕ
на
ООН)

7А

8А

9Б

Устройства за звуков Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
сигнал и сигнали
Правило № 28 на ИКЕ на б) монтиране
ООН
на превозно
средство

Х

Устройства за непря- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
ко виждане и тяхно- Правило № 46 на ИКЕ на б) монтиране
то монтиране
ООН
на превозно
средство

Х

Спиране

А

Регламент (ЕО) № 661/2009 а) изисквания
Правило № 13-Н на ИКЕ за проектиране
на ООН
и изпитване
б) електронна
система за управление на
стабилността и
спирачен асистент

В

В

Не е необходимо монтирането
на спирачен асистент и електронна система за управление
на стабилността. Ако са монтирани, те трябва да съответстват
на изискванията на Правило
№ 13-H на ИКЕ на ООН.

10А Е л е к т р о м а г н и т н а Регламент (ЕО) № 661/2009
съвместимост
Правило № 10 на ИКЕ на
ООН

В

12А Вътрешно оборудва- Регламент (ЕО) № 661/2009
не
Правило № 21 на ИКЕ на а) вътрешно
ООН
разположение

С

аа) изисквания
относно радиусите и издадеността на бутони, ръчки и
др., органи за
управление и
общо вътрешно
оборудване

По искане на производителя
изискванията на т. 5.1 – 5.6 от
Правило № 21 на ИКЕ на ООН
могат да не се прилагат.
Прилагат се изискванията на
т. 5.2 от Правило № 21 на ИКЕ
на ООН, с изключение на
т. 5.2.3.1, 5.2.3.2 и 5.2.4.

бб) изпитвания
за поглъщане
на енергията
от арматурното
табло

Изпитвания за поглъщане на
енергията от арматурното табло
се извършват само когато превозното средство не е оборудвано с поне две предни въздушни
възглавници или два четириточкови обезопасителни колана с
цялостно обхващане без прибиращо устройство.
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вв)
изпитване N/A
за
поглъщане
на енергията от
задната част на
седалките
б)
електриче- Прилагат се всички изисквания
ско задвижване на т. 5.8 от Правило № 21 на
на
прозорци, ИКЕ на ООН.
покривни конструкции и преграждащи системи
13А Защита на моторни- Регламент (ЕО) № 661/2009
те превозни средства Правило № 116 на ИКЕ на
срещу неразрешено ООН
използване

А

14А Защита на водача от Регламент (ЕО) № 661/2009
кормилния механи- Правило № 12 на ИКЕ на
зъм в случай на удар ООН

С
Изпитвания са необходими,
когато превозното средство не
е изпитвано съгласно Правило № 94 на ИКЕ на ООН (виж
т. 53А от таблицата).

15А Седалки,
тяхното Регламент (ЕО) № 661/2009
С
закрепване и всички Правило № 17 на ИКЕ на а) общи изисвидове облегалки за ООН
квания
глава
аа) специфика- Прилагат се изискванията на
ции
т. 5.2 от Правило № 17 на ИКЕ
на ООН, с изключение на
т. 5.2.3.
бб) изпитвания Прилагат се изискванията на
на здравина на т. 6.2 от Правило № 17 на ИКЕ
облегалката на на ООН.
седалката и облегалките
за
глава
вв) изпитвания Изпитването се извършва в съна отключване ответствие с изискванията на
и регулиране
приложение 7 на Правило № 17
на ИКЕ на ООН.
б) облегалки за
глава
аа) специфика- Прилагат се изискванията на
ции
т. 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 и 5.12 от
Правило № 17 на ИКЕ на ООН,
с изключение на т. 5.5.2.
бб) изпитвания Извършва се изпитването, предна здравина на видено в т. 6.4 от Правило № 17
облегалките за на ИКЕ на ООН.
глава
в)
специални
изисквания относно защитата
на
пътниците
при изместване
на багажа

По искане на производителя
изискванията на приложение 9
на Правило № 17 на ИКЕ на
ООН могат да не се прилагат.
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Специфични
аспекти

изпъкнали Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 26 на ИКЕ на а) общи изискООН
вания
б) специални
изисквания

Приложимост и специфични
изисквания
С
Прилагат се изискванията на
т. 5 от Правило № 26 на ИКЕ
на ООН.
Прилагат се изискванията на
т. 6 от Правило № 26 на ИКЕ
на ООН.

17А Достъп до превозно- Регламент (ЕО) № 661/2009
то средство и мане- Регламент (ЕС) № 130/2012
вреност

D

17Б Устройство за измер- Регламент (ЕО) № 661/2009
ване на скоростта, Правило № 39 на ИКЕ на
включително него- ООН
вия монтаж

В

18А Задължителна табе- Регламент (ЕО) № 661/2009
ла на производителя Регламент (ЕС) № 19/2011
и идентификационен
номер на превозното
средство

В

19А Устройства за закре- Регламент (ЕО) № 661/2009
пване на обезопаси- Правило № 14 на ИКЕ на
телните колани, сис- ООН
теми за закрепване
Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

B

20А Монтиране на ус- Регламент (ЕО) № 661/2009
тройства за осветя- Правило № 48 на ИКЕ на
ване и светлинна ООН
сигнализация
на
превозни средства

В
Дневните светлини се монтират
на нов тип превозно средство
считано от:
– 7 февруари 2011 г. за превозни
средства от категории М1 и N1;
– 7 август 2012 г. за превозни
средства от категории М2, М3,
N2 и N3.

21А Светоотражатели за Регламент (ЕО) № 661/2009
моторни
превозни Правило № 3 на ИКЕ на
средства и техните ООН
ремаркета

Х

22А Предни и задни га- Регламент (ЕО) № 661/2009
баритни
светлини, Правило № 7 на ИКЕ на
стопсигнали и горни ООН
габаритни светлини
за моторни превозни
средства и техните
ремаркета

Х

22Б Дневни светлини за Регламент (ЕО) № 661/2009
моторни
превозни Правило № 87 на ИКЕ на
средства
ООН

Х

22В Странични
габа- Регламент (ЕО) № 661/2009
ритни светлини за Правило № 91 на ИКЕ на
моторни
превозни ООН
средства и техните
ремаркета

Х
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23А Пътепоказатели
за Регламент (ЕО) № 661/2009
моторни
превозни Правило № 6 на ИКЕ на
средства и техните ООН
ремаркета

Х

24А Осветяване на зад- Регламент (ЕО) № 661/2009
ните регистрационни Правило № 4 на ИКЕ на
табели на моторни ООН
превозни средства и
техните ремаркета

Х

25А Неразглобяеми фа- Регламент (ЕО) № 661/2009
рове (категория SB) Правило № 4 на ИКЕ на
за моторни превоз- ООН
ни средства, които
излъчват европейска
асиметрична
къса
светлина или дълга
светлина или и двете

Х

25Б Лампи с нажежаема Регламент (ЕО) № 661/2009
спирала, предназна- Правило № 37 на ИКЕ на
чени за използване в ООН
одобрени светлинни
устройства за моторни превозни средства
и техните ремаркета

Х

25В Фарове за моторни Регламент (ЕО) № 661/2009
превозни
средства, Правило № 98 на ИКЕ на
оборудвани с газо- ООН
разрядни източници
на светлина

Х

25Г Газоразрядни източ- Регламент (ЕО) № 661/2009
ници на светлина, Правило № 99 на ИКЕ на
предназначени за из- ООН
ползване в одобрени
газоразрядни
светлинни устройства за
моторни
превозни
средства

Х

25Д Фарове за моторни Регламент (ЕО) № 661/2009
превозни
средства, Правило № 112 на ИКЕ на
които излъчват аси- ООН
метрична къса светлина или дълга светлина, или и двете,
оборудвани с лампи
с нажежаема спирала и/или светодиодни модули

Х

25Е Адаптивни системи
на предни светлини
(АСПС) за моторни
превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 123 на ИКЕ на
ООН

Х

26А Предни фарове про- Регламент (ЕО) № 661/2009
тив мъгла за мотор- Правило № 19 на ИКЕ на
ни превозни средства ООН

Х

27А Устройство за
теглене

В

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1005/2010
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28А Задни фарове против Регламент (ЕО) № 661/2009
мъгла за моторни Правило № 38 на ИКЕ на
превозни средства и ООН
техните ремаркета

Х

29А Фарове за заден ход Регламент (ЕО) № 661/2009
за моторни превозни Правило № 23 на ИКЕ на
средства и техните ООН
ремаркета

Х

30А Светлинни устрой- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства за паркиране за Правило № 77 на ИКЕ на
моторни
превозни ООН
средства

Х

31А Обезопасителни ко- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти Х
лани, системи за Правило № 16 на ИКЕ на б) изисквания В
обезопасяване, сис- ООН
за монтиране
теми за обезопасяване на деца и системи
за обезопасяване на
деца Isofix
32А Поле на видимост

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 125 на ИКЕ на
ООН

А

33А Местоположение и Регламент (ЕО) № 661/2009
идентификация
на Правило № 121 на ИКЕ на
органите за ръчно ООН
управление, сигналните устройства и
показващите уреди

А

34А Системи за размра- Регламент (ЕО) № 661/2009
зяване и срещу изпо- Регламент (ЕС) № 672/2010 а) премахване
тяване на предното
на обледяванестъкло
то на предното
стъкло

С

б) премахване
на запотяването на предното
стъкло

35А Устройства за по- Регламент (ЕО) № 661/2009
чистване и измиване Регламент
(ЕС) а) устройство за
на предното стъкло № 1008/2010
почистване на
предното стъкло

б)
устройство
за измиване на
предното стъкло

Прилага се само т. 1.1.1 от приложение II на Регламент (ЕС)
№ 672/2010, при условие че поток топъл въздух се подвежда до
цялата повърхност на предното
стъкло или то е с електрическо
загряване по цялата си повърхност.
Прилага се само т. 1.2.1 от приложение II на Регламент (ЕС)
№ 672/2010, при условие че поток топъл въздух се подвежда до
цялата повърхност на предното
стъкло или то е с електрическо
загряване по цялата си повърхност.
С
Прилагат се т. 1.1 – 1.1.10 от
приложение III на Регламент
(ЕС) № 1008/2010.
Извършва се само изпитването, описано в т. 2.1.10 от приложение III на Регламент (ЕС)
№ 1008/2010.
Прилага се т. 1.2 от приложение III на Регламент (ЕС)
№ 1008/2010, с изключение на
т. 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.5.

БРОЙ 17
Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

С Т Р. 8 5

Специфични
аспекти

36А Отоплителни систе- Регламент (ЕО) № 661/2009
ми
Правило № 122 на ИКЕ на
ООН

Приложимост и специфични
изисквания
С
Не е необходимо монтирането
на отоплителна система.

а) всички отоп- Прилагат се изискванията на
лителни систе- т. 5.3 и 6 от Правило № 122 на
ми
ИКЕ на ООН.
б) отоплителни Прилагат се изискванията на
системи, рабо- приложение 8 на Правило № 122
тещи с ВНГ
на ИКЕ на ООН.
37А Калници

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент
(ЕС)
№ 1009/2010

В

38А Облегалки за глава

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 25 на ИКЕ на
ООН

Х

41A Емисии
(Евро VI) Регламент
от тежки превозни 2009
средства/достъп до
информация

(ЕО)

№ 595/

A
С изключение на набора от изисквания относно БД и достъпа
до информация.
Измерване
мощността

44А Маси и размери

на (Когато производителят на превозното средство използва двигател от друг производител)
Приемат се предоставените от
производителя на двигателя
данни от изпитване на стенд,
при условие че системата за управление на двигателя е същата
(т.е. поне със същия електронен
блок за управление (ЕБУ).
Изпитването на изходната мощност може да се проведе на динамометричен стенд. Взема се
предвид загубата на мощност в
предаването.

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент
(ЕС)
№ 1230/2012

45А Материали за безо- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
пасни стъкла и тях- Правило № 43 на ИКЕ на б) монтиране
ното монтиране на ООН
превозни средства
46

Гуми

Наредба № 74 от 2003 г. за Компоненти
одобряване типа на гуми,
одобряване типа на гуми
по отношение нивото на
шума при контакт с пътя
и одобряване типа на нови
моторни превозни средства
и техните ремаркета по отношение монтирането на
гумите
Директива 92/23/ЕИО

В
По искане на производителя изпитването на потегляне по наклон при максимална маса на
състава, описано в т. 5.1 от част
А към приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012, може да
не се прилага.
Х
В
Х

С Т Р.
Точка

86

ДЪРЖАВЕН
Предмет

46А Монтиране на гуми

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

БРОЙ 17

Специфични
аспекти

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 458/2011

Приложимост и специфични
изисквания
В
Датите за постепенно прилагане
са определените в член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009.

46Б Пневматични гуми Регламент (ЕО) № 661/2009 Компоненти
за моторни превозни Правило № 30 на ИКЕ на
средства и техните ООН
ремаркета (клас C1)

Х

46Г Гуми по отношение Регламент (ЕО) № 661/2009 Компоненти
на шум, излъчван Правило № 117 на ИКЕ на
при търкаляне, сце- ООН
пление върху влажна
повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2
и C3)

Х

46Д Резервен комплект за Регламент (ЕО) № 661/2009 Компоненти
Х
временно използва- Правило № 64 на ИКЕ на Монтиране на В
не, гуми за движение ООН
система за сле- Не е необходимо монтирането
в спукано състояние/
дене на наляга- на система за следене на налясистема за движение
нето в гумите
гането в гумите.
с гуми в спукано
състояние и система
за следене на налягането в гумите
50А Части на механич- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
ни теглително-при- Правило № 55 на ИКЕ на б) монтиране
качни устройства за ООН
състав от превозни
средства

Х

53А Защита на пътници- Регламент (ЕО) № 661/2009
те в случай на челен Правило № 94 на ИКЕ на
удар
ООН

С
За превозните средства, оборудвани с предни въздушни
възглавници, се прилагат изискванията на Правило № 94 на
ИКЕ на ООН. Превозните средства, които не са оборудвани с
въздушни възглавници, трябва
да изпълняват изискванията на
т. 14А от таблицата.

В

54А Защита на пътници- Регламент (ЕО) № 661/2009
С
те в случай на стра- Правило № 95 на ИКЕ на Изпитване
с Производителят предоставя на
ничен удар
ООН
модел на глава техническата служба съответна
информация относно евентуалния удар на главата на манекена
в конструкцията на превозното средство или в страничните стъкла, ако са направени от
многослойно стъкло.
Когато вероятността от такъв
удар е доказана, тогава се провежда частичното изпитване с
използване на модел на глава,

БРОЙ 17
Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

С Т Р. 8 7

Специфични
аспекти

Приложимост и специфични
изисквания
описано в т. 3.1 от приложение 8
на Правило № 95 на ИКЕ на
ООН, като критерият, посочен
в т. 5.2.1.1 от Правило № 95 на
ИКЕ на ООН, трябва да бъде
изпълнен. Със съгласието на
техническата служба процедурата на изпитване, описана в
приложение 4 на Правило № 21
на ИКЕ на ООН, може да се използва като алтернатива на посоченото изпитване.

58

Защита на пешехо- Регламент (ЕО) № 78/2009
дците

а)
технически N/A
изисквания, които се прилагат
към превозното
средство
б) предни за- Х
щитни системи

59

Рециклиране

Наредба № 133 от 2006 г.
за одобряване типа на нови
моторни превозни средства
по отношение на тяхното
повторно използване, рециклиране и оползотворяване
Директива 2005/64/ЕО

N/A
Прилага се единствено т. 2 от
приложение № 1 на Наредба
№ 133 относно повторната употреба на компоненти.

61

Климатични
ми

систе- Наредба № 134 от 2007 г. за
емисиите от климатичните
системи в моторните превозни средства
Директива 2006/40/ЕО

А
Флуорираните парникови газове
с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, са разрешени до 31 декември 2016 г.

62

Водородна система

Регламент (ЕО) № 79/2009

Х

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

По искане на производителя
може да бъде издадено одобряване на типа по тази точка. Виж
бележка под линия (15) от таблицата за превозни средства,
произвеждани в неограничени
серии.

64

Индикатори за смя- Регламент (ЕО) № 661/2009
на на предавката
Регламент (ЕС) № 65/2012

N/A

67

Специфични
ком- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
поненти за втечнен Правило № 67 на ИКЕ на б) монтиране
нефтен газ (ВНГ) и ООН
тяхното монтиране
на моторни превозни
средства

Х

Алармени системи Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
за превозни средства Правило № 97 на ИКЕ на б) монтиране
(АСПС)
ООН

Х

Електрическа
пасност

В

68

69

безо- Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 100 на ИКЕ на
ООН

А

В

С Т Р.

88

Точка
70

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

БРОЙ 17

Специфични
аспекти

Специфични
ком- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
поненти за сгъстен Правило № 110 на ИКЕ на б) монтиране
природен газ (СПГ) ООН
и тяхното монтиране
на моторни превозни
средства

Приложимост и специфични
изисквания
Х
А

(1) Прилагат се обяснителните бележки от част 1.
Значение на буквите:
Х

Пълно прилагане на регулаторния акт.
а) издава се сертификат за одобряване на типа;
б) изпитванията и проверките се извършват от техническата служба или производителя в съответствие с условията, определени в глава девета;
в) изготвя се протокол от изпитването в съответствие с разпоредбите на приложение № 8;
г) гарантира се съответствие на продукцията.

A

Прилагане на регулаторния акт, както следва:
а) изпълняват се всички изисквания на регулаторния акт освен ако не е указано друго;
б) не е необходим сертификат за одобряване на типа;
в) изпитванията и проверките се извършват от техническата служба или производителя в съответствие с условията, определени в глава девета;
г) изготвя се протокол от изпитването в съответствие с разпоредбите на приложение № 8;
д) гарантира се съответствие на продукцията.

B

Прилагане на регулаторния акт, както следва:
Както в буква „А“, с изключение на това, че изпитванията и проверките могат да се извършат
от самия производител при съгласие на изпълнителния директор на ИА „АА“ (т.е. условията,
определени в глава девета, не трябва да бъдат изпълнени).

C

Прилагане на регулаторния акт, както следва:
а) изпълняват се само техническите изисквания на регулаторния акт, независимо от преходните
разпоредби;
б) не е необходим сертификат за одобряване на типа;
в) изпитванията и проверките се извършват от техническата служба или производителя (виж
определеното в буква „В“);
г) изготвя се протокол от изпитването в съответствие с разпоредбите на приложение № 8;
д) гарантира се съответствие на продукцията.

D

Както е определено в букви „В“ и „С“, с изключение на това, че е достатъчна декларация за съответствие, предоставена от производителя. Не е необходим протокол от изпитване.
Изпълнителният директор на ИА „АА“ или техническата служба могат да изискват допълнителна
информация за други доказателства, когато е необходимо.

N/A

Регулаторният акт не се прилага. Може да е необходимо съответствие с една или повече специфични характеристики, включени в регулаторния акт.

Забележка. Сериите от изменения на правилата на ИКЕ на ООН, които трябва да се използват, са посочени
в приложение IV на Регламент (ЕО) № 661/2009. Сериите от изменения, приети впоследствие, се приемат
като алтернатива.
Таблица № 2
Превозни средства от категория N1 (1)
Точка
1

Предмет
Допустимо
на шума

Регулаторен акт
ниво Наредба № 61 от 2003 г. за
одобряване типа на нови
моторни превозни средства
по отношение на допустимото ниво на шум и за
одобряване типа на изпускателната уредба
Директива 70/157/ЕИО

Специфични
аспекти

Приложимост и специфични
изисквания
А

БРОЙ 17
Точка
2

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

С Т Р. 8 9

Специфични
аспекти

Приложимост и специфични
изисквания

Емисии (Евро 5 Регламент (ЕО) № 715/2007
и 6) от леки преа) система за борвозни
средства/
дова диагностика
достъп до инфор(СБД)
мация

А
Превозното средство се оборудва със система за БД, която изпълнява изискванията
на член 4, параграфи 1 и 2 от
Регламент (ЕО) № 692/2008
(Системата за БД трябва да
бъде проектирана така, че да
записва поне неизправностите на системата за управление на двигателя.)
Интерфейсът на БД трябва
да може да обменя данни с
най-разпространените диагностични уреди.

б) съответствие в N/A
експлоатация
в) достъп до ин- Достатъчно е производитеформация
лят да предоставя достъп до
информация за ремонта и
техническото обслужване по
леснодостъпен и бърз начин.
г) измерване
мощността

на (Когато производителят на
превозното средство използва двигател от друг производител.)
Приемат се предоставените
от производителя на двигателя данни от изпитване на
стенд, при условие че системата за управление на двигателя е същата (т.е. поне със
същия електронен блок за
управление (ЕБУ).
Изпитването на изходната
мощност може да се проведе на динамометричен стенд.
Взема се предвид загубата на
мощност в предаването.

3А

Предотвратяване Регламент (ЕО) № 661/2009 а) резервоари за В
на опасността от Правило № 34 на ИКЕ на течно гориво
възникване на по- ООН
б) монтиране в В
жар (резервоари
превозно средство
за течно гориво)

3Б

Задни ниско раз- Регламент (ЕО) № 661/2009
положени защит- Правило № 58 на ИКЕ на
ни
устройства ООН
(ЗНЗУ) и тяхното
монтиране, задна
нискоразположена
защита (ЗНЗ)

В

4А

Място за монти- Регламент (ЕО) № 661/2009
ране и закрепване Регламент (ЕС) № 1003/2010
на задните регистрационни табели

В

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

Точка

Предмет

5А

Кормилна уредба

Регулаторен акт

ВЕСТНИК
Специфични
аспекти

Приложимост и специфични
изисквания

Регламент (ЕО) № 661/2009
С
Правило № 79 на ИКЕ на а) механични сис- Прилагат се разпоредбите
ООН
теми
на т. 5 от Правило № 79 на
ИКЕ на ООН.
Извършват се всички изпитвания, предписани в т. 6.2 от
Правило № 79 на ИКЕ на
ООН, и се прилагат изискванията на т. 6.1 от Правило
№ 79 на ИКЕ на ООН.
б) комплексни
електронни системи за управление
на превозното
средство

6А

БРОЙ 17

Прилагат се всички изисквания на приложение 6 на Правило № 79 на ИКЕ на ООН.
Съответствието с тези изисквания може да бъде проверено само от компетентна
техническа служба.

Ключалки на вра- Регламент (ЕО) № 661/2009
С
тите и компонен- Правило № 11 на ИКЕ на а) общи изисква- Прилагат се всички изисквати за закрепване ООН
ния (т. 5 от Пра- ния.
на вратите
вило
№ 11
на
ИКЕ на ООН)
б) експлоатацион- Прилагат се само изискванини характеристи- ята на т. 6.1.5.4 и т. 6.3 относки (т. 6 от Прави- но ключалките на вратите.
ло № 11 на ИКЕ
на ООН)

7А

Устройства за зву- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
Х
ков сигнал и сиг- Правило № 28 на ИКЕ на б) монтиране на В
нали
ООН
превозно средство

8А

Устройства за не- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
Х
пряко виждане и Правило № 46 на ИКЕ на б) монтиране на В
тяхното монтира- ООН
превозно средство
не

9А

Спиране на пре- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) изисквания за А
возни средства и Правило № 13 на ИКЕ на проектиране и изремаркета
ООН
питване
б) електронна система за управление на стабилността

9Б

Не е необходимо монтирането на електронна система за
управление на стабилността.
Ако е монтирана, тя трябва
да съответства на изискванията на Правило № 13 на
ИКЕ на ООН.

Спиране на леки Регламент (ЕО) № 661/2009 а) изисквания за А
автомобили
Правило № 13-Н на ИКЕ проектиране и изна ООН
питване
б) електронна система за управление на стабилността и спирачен
асистент

Не е необходимо монтирането на спирачен асистент и
електронна система за управление на стабилността. Ако
са монтирани, те трябва да
съответстват на изискванията на Правило № 13-H на
ИКЕ на ООН.

БРОЙ 17
Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

Специфични
аспекти

С Т Р. 9 1
Приложимост и специфични
изисквания

10А

Електромагнитна Регламент (ЕО) № 661/2009
съвместимост
Правило № 10 на ИКЕ на
ООН

В

13А

Защита на мо- Регламент (ЕО) № 661/2009
торните превозни Правило № 116 на ИКЕ на
средства
срещу ООН
неразрешено използване

А

14А

Защита на водача Регламент (ЕО) № 661/2009
от кормилния ме- Правило № 12 на ИКЕ на а) изпитване на
ханизъм в случай ООН
удар в преграда
на удар
б) изпитване на
блока на тялото
на удар в кормилното колело

С
Необходимо е изпитване.
Не е необходимо, когато кормилното колело е оборудвано с въздушна възглавница.

в) изпитване с мо- Не е необходимо, когато кордел на глава
милното колело е оборудвано с въздушна възглавница.
15А

Седалки,
тяхно- Регламент (ЕО) № 661/2009
то закрепване и Правило № 17 на ИКЕ на
всички видове об- ООН
легалки за глава

В

17А

Достъп до превоз- Регламент (ЕО) № 661/2009
ното средство и Регламент (ЕС) № 130/2012
маневреност

D

17Б

Устройство
за Регламент (ЕО) № 661/2009
измерване
на Правило № 39 на ИКЕ на
скоростта, вклю- ООН
чително неговия
монтаж

В

18А

З а д ъ л ж и т е л н а Регламент (ЕО) № 661/2009
табела на произ- Регламент (ЕС) № 19/2011
водителя и идентификационен номер на превозното
средство

В

19А

Устройства за зак- Регламент (ЕО) № 661/2009
репване на обез- Правило № 14 на ИКЕ на
опасителните ко- ООН
лани, системи за
закрепване Isofix
и горни лентови
устройства за закрепване Isofix

B

20А

Монтиране на ус- Регламент (ЕО) № 661/2009
тройства за осве- Правило № 48 на ИКЕ на
тяване и светлин- ООН
на сигнализация
на превозни средства

В
Дневните светлини се монтират на нов тип превозно
средство считано от:
– 7 февруари 2011 г. за превозни средства от категории
М1 и N1;
– 7 август 2012 г. за превозни средства от категории М2,
М3, N2 и N3.

С Т Р.

92

Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

Специфични
аспекти

БРОЙ 17
Приложимост и специфични
изисквания

21А

Светоотражатели Регламент (ЕО) № 661/2009
за моторни пре- Правило № 3 на ИКЕ на
возни средства и ООН
техните ремаркета

Х

22А

Предни и задни Регламент (ЕО) № 661/2009
габаритни светли- Правило № 7 на ИКЕ на
ни, стопсигнали и ООН
горни габаритни
светлини за моторни
превозни
средства и техните ремаркета

Х

22Б

Дневни светлини Регламент (ЕО) № 661/2009
за моторни пре- Правило № 87 на ИКЕ на
возни средства
ООН

Х

22В

Странични габа- Регламент (ЕО) № 661/2009
ритни светлини за Правило № 91 на ИКЕ на
моторни превозни ООН
средства и техните ремаркета

Х

23А

Път епок а зат е л и Регламент (ЕО) № 661/2009
за моторни пре- Правило № 6 на ИКЕ на
возни средства и ООН
техните ремаркета

Х

24А

Осветяване
на Регламент (ЕО) № 661/2009
задните регистра- Правило № 4 на ИКЕ на
ционни табели на ООН
моторни превозни
средства и техните ремаркета

Х

25А

Н е р а з г л о б я е м и Регламент (ЕО) № 661/2009
фарове (категория Правило № 4 на ИКЕ на
SB) за моторни ООН
превозни
средства, които излъчват европейска
асиметрична къса
светлина или дълга светлина или и
двете

Х

25Б

Лампи с наже- Регламент (ЕО) № 661/2009
жаема
спирала, Правило № 37 на ИКЕ на
предназначени за ООН
използване в одобрени светлинни
устройства за моторни
превозни
средства и техните ремаркета

Х

25В

Фарове за мотор- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни превозни сред- Правило № 98 на ИКЕ на
ства, оборудвани ООН
с газоразрядни източници на светлина

Х

БРОЙ 17
Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

Специфични
аспекти

С Т Р. 9 3
Приложимост и специфични
изисквания

25Г

Газоразрядни из- Регламент (ЕО) № 661/2009
точници на свет- Правило № 99 на ИКЕ на
лина, предназна- ООН
чени за използване в одобрени
газоразрядни
светлинни устройства за моторни
превозни средства

Х

25Д

Фарове за мотор- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни превозни сред- Правило № 112 на ИКЕ на
ства, които излъч- ООН
ват асиметрична
къса светлина или
дълга
светлина,
или и двете, оборудвани с лампи
с нажежаема спирала и/или светодиодни модули

Х

25Е

Адаптивни
сис- Регламент (ЕО) № 661/2009
теми на предни Правило № 123 на ИКЕ на
светлини (АСПС) ООН
за моторни превозни средства

Х

26А

Предни
фарове Регламент (ЕО) № 661/2009
против мъгла за Правило № 19 на ИКЕ на
моторни превозни ООН
средства

Х

27А

Устройство за те- Регламент (ЕО) № 661/2009
глене
Регламент (ЕС) № 1005/2010

В

28А

Задни фарове про- Регламент (ЕО) № 661/2009
тив мъгла за мо- Правило № 38 на ИКЕ на
торни
превозни ООН
средства и техните ремаркета

Х

29А

Фарове за заден Регламент (ЕО) № 661/2009
ход за моторни Правило № 23 на ИКЕ на
превозни средства ООН
и техните ремаркета

Х

30А

Светлинни
ус- Регламент (ЕО) № 661/2009
тройства за пар- Правило № 77 на ИКЕ на
киране за мотор- ООН
ни превозни средства

Х

31А

Обезопаси т ел н и Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
Х
колани, системи Правило № 16 на ИКЕ на б) изисквания за В
за обезопасяване, ООН
монтиране
системи за обезопасяване на деца
и системи за обезопасяване на деца
Isofix

С Т Р.
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Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

Специфични
аспекти

БРОЙ 17
Приложимост и специфични
изисквания

33А

Местоположение Регламент (ЕО) № 661/2009
и идентификация Правило № 121 на ИКЕ на
на органите за ООН
ръчно
управление, сигналните
устройства и показващите уреди

А

34А

Системи за раз- Регламент (ЕО) № 661/2009
мразяване и сре- Регламент (ЕС) № 672/2010
щу изпотяване на
предното стъкло

N/A
Превозното средство се оборудва с подходяща система
за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло.

35А

Устройства за по- Регламент (ЕО) № 661/2009
чистване и изми- Регламент (ЕС) № 1008/2010
ване на предното
стъкло

N/A
Превозното средство се оборудва с подходящо устройство за почистване и измиване на предното стъкло.

36А

Отоплителни сис- Регламент (ЕО) № 661/2009
теми
Правило № 122 на ИКЕ на
ООН

С
Не е необходимо монтирането на отоплителна система.
а) всички отопли- Прилагат се изискванията на
телни системи
т. 5.3 и 6 от Правило № 122
на ИКЕ на ООН.
б) отоплителни
системи, работещи с ВНГ

41A

Емисии (Евро VI) Регламент
от тежки пре- 2009
возни
средства/
достъп до информация

(ЕО)

№ 595/

Прилагат се изискванията
на приложение 8 на Правило
№ 122 на ИКЕ на ООН.
A
С изключение на набора от
изисквания относно БД и
достъпа до информация.

Измерване на
мощността

(Когато производителят на
превозното средство използва двигател от друг производител)
Приемат се предоставените
от производителя на двигателя данни от изпитване на
стенд, при условие че системата за управление на двигателя е същата (т.е. поне със
същия електронен блок за
управление (ЕБУ).
Изпитването на изходната
мощност може да се проведе на динамометричен стенд.
Взема се предвид загубата на
мощност в предаването.

43А

Системи против Регламент (ЕО) № 661/2009
изпръскване
Регламент (ЕС) № 109/2011

В

45А

Материали за без- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
опасни стъкла и Правило № 43 на ИКЕ на б) монтиране
тяхното
монти- ООН
ране на превозни
средства

Х
В

БРОЙ 17
Точка
46

ДЪРЖАВЕН
Предмет

Гуми

Специфични
аспекти
Наредба № 74 от 2003 г. за Компоненти
одобряване типа на гуми,
одобряване типа на гуми
по отношение нивото на
шума при контакт с пътя
и одобряване типа на нови
моторни превозни средства
и техните ремаркета по отношение монтирането на
гумите
Директива 92/23/ЕИО
на Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 458/2011

46А

Монтиране
гуми

46Б

Пневматични
гуми за моторни
превозни средства
и техните ремаркета (клас C1)
Пневматични
гуми за товарни
превозни средства
и техните ремаркета
Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление
върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне
(класове
C1, C2 и C3)
Резервен
комплект за временно
използване,
гуми за движение
в спукано състояние/система
за
движение с гуми
в спукано състояние и система за
следене на налягането в гумите
Маси и размери

46В

46Г

46Д

48А

49А

ВЕСТНИК

Товарни превозни
средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред
задния панел на
кабината

Регулаторен акт

Регламент (ЕО) № 661/2009 Компоненти
Правило № 30 на ИКЕ на
ООН

С Т Р. 9 5
Приложимост и специфични
изисквания
Х

В
Датите за постепенно прилагане са определените в
член 13 от Регламент (ЕО)
№ 661/2009.
Х

Регламент (ЕО) № 661/2009 Компоненти
Правило № 54 на ИКЕ на
ООН

Х

Регламент (ЕО) № 661/2009 Компоненти
Правило № 117 на ИКЕ на
ООН

Х

Регламент (ЕО) № 661/2009 Компоненти
Правило № 64 на ИКЕ на Монтиране на сисООН
тема за следене на
налягането в гумите

Х
В
Не е необходимо монтирането на система за следене на
налягането в гумите.

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1230/2012 Изпитване на потегляне по наклон
при максимална
маса на състава

В
По искане на производителя изпитването на потегляне
по наклон при максимална
маса на състава, описано в
т. 5.1 от част А към приложение I на Регламент (ЕС)
№ 1230/2012, може да не се
прилага.
Регламент (ЕО) № 661/2009
С
Правило № 61 на ИКЕ на а) общи изисква- Прилагат се изискванията на
ООН
ния
точка 5 от Правило № 61 на
ИКЕ на ООН.

С Т Р.
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Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

Специфични
аспекти
б) специални
изисквания

50А

54А

Части на меха- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
нични теглител- Правило № 55 на ИКЕ на б) монтиране
но-прикачни ус- ООН
тройства за състав
от превозни средства

БРОЙ 17
Приложимост и специфични
изисквания
Прилагат се изискванията на
точка 6 от Правило № 61 на
ИКЕ на ООН.
Х
В

Защита на пътни- Регламент (ЕО) № 661/2009
С
ците в случай на Правило № 95 на ИКЕ на Изпитване с мо- Производителят предоставя
страничен удар
ООН
дел на глава
на техническата служба съответна информация относно
евентуалния удар на главата
на манекена в конструкцията
на превозното средство или
в страничните стъкла, ако са
направени от многослойно
стъкло.
Когато вероятността от такъв удар е доказана, тогава
се провежда частичното изпитване с използване на модел на глава, описано в т. 3.1.
от приложение 8 на Правило № 95 на ИКЕ на ООН,
като критерият, посочен в
т. 5.2.1.1 от Правило № 95 на
ИКЕ на ООН, трябва да бъде
изпълнен.
Със съгласието на техническата служба процедурата на
изпитване, описана в приложение 4 на Правило № 21 на
ИКЕ на ООН, може да се използва като алтернатива на
посоченото изпитване.

56

Превозни
сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства, предназна- Правило № 105 на ИКЕ на
чени за превоз на ООН
опасни товари

58

Защита на пеше- Регламент (ЕО) № 78/2009
ходците

А

а) технически изи- N/A
сквания, които се
прилагат към превозното средство
б) предни защит- Х
ни системи

59

Рециклиране

Наредба № 133 от 2006 г.
за одобряване типа на нови
моторни превозни средства
по отношение на тяхното
повторно използване, рециклиране и оползотворяване
Директива 2005/64/ЕО

N/A
Прилага се единствено т. 2 от
приложение № 1 на Наредба
№ 133 относно повторната
употреба на компоненти.

БРОЙ 17
Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

Специфични
аспекти

С Т Р. 9 7
Приложимост и специфични
изисквания

61

Климатични сис- Наредба № 134 от 2007 г. за
теми
емисиите от климатичните
системи в моторните превозни средства
Директива 2006/40/ЕО

В
Флуорираните парникови газове с потенциал за глобално
затопляне, по-висок от 150,
са разрешени до 31 декември
2016 г.

62

Водородна систе- Регламент (ЕО) № 79/2009
ма

Х

63

Обща безопасност Регламент (ЕО) № 661/2009

По искане на производителя
може да бъде издадено одобряване на типа по тази точка. Виж бележка под линия
(15) от таблицата за превозни
средства, произвеждани в неограничени серии.

67

Специфични ком- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
поненти за втеч- Правило № 67 на ИКЕ на б) монтиране
нен нефтен газ ООН
(ВНГ) и тяхното
монтиране на моторни
превозни
средства

Х

Алармени систе- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
ми за превозни Правило № 97 на ИКЕ на б) монтиране
средства (АСПС) ООН

Х

69

Електрическа без- Регламент (ЕО) № 661/2009
опасност
Правило № 100 на ИКЕ на
ООН

В

70

Специфични ком- Регламент (ЕО) № 661/2009 а) компоненти
поненти за сгъс- Правило № 110 на ИКЕ на б) монтиране
тен природен газ ООН
(СПГ) и тяхното
монтиране на моторни
превозни
средства

Х

68

А

В

А

(1) Прилагат се обяснителните бележки от част 1. Буквите в таблицата имат същото значение, както в
таблица № 1.
Допълнение № 2
Регулаторни актове за национално одобряване на типа на превозни средства от категории
O1, O 2 , О3 и О 4 , произвеждани в малка серия, съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1
(член 23 от Директива 2007/46/ЕО)
Точка
(*)

Предмет

Регулаторен акт

О1, О2

О3, О4

3А

Предотвратяване на опасността от възниква- Регламент (ЕО) № 661/2009
не на пожар (резервоари за течно гориво)
Правило № 34 на ИКЕ на ООН

А

Х

3Б

Задни ниско разположени защитни устрой- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране, задна нис- Правило № 58 на ИКЕ на ООН
коразположена защита (ЗНЗ)

А

Х

4А

Място за монтиране и закрепване на задните Регламент (ЕО) № 661/2009
регистрационни табели
Регламент (ЕС) № 1003/2010

В

В

5А

Кормилна уредба

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 79 на ИКЕ на ООН

С

С

9А

Спиране на превозни средства и ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 13 на ИКЕ на ООН

Х

Х

10А

Електромагнитна съвместимост

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 10 на ИКЕ на ООН

В (1)
С (2)

А (1)
С (2)

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Точка
(*)

Предмет

ВЕСТНИК
Регулаторен акт

БРОЙ 17
О1, О2

О3, О4

18А

Задължителна табела на производителя и Регламент (ЕО) № 661/2009
идентификационен номер на превозното сред- Регламент (ЕС) № 19/2011
ство

Х

Х

20А

Монтиране на устройства за осветяване и Регламент (ЕО) № 661/2009
светлинна сигнализация на превозни средства Правило № 48 на ИКЕ на ООН

А

Х

21А

Светоотражатели за моторни превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства и техните ремаркета
Правило № 3 на ИКЕ на ООН

Х (3)

Х (3)

22А

Предни и задни габаритни светлини, стопсиг- Регламент (ЕО) № 661/2009
нали и горни габаритни светлини за моторни Правило № 7 на ИКЕ на ООН
превозни средства и техните ремаркета

Х (3)

Х (3)

22В

Странични габаритни светлини за моторни Регламент (ЕО) № 661/2009
превозни средства и техните ремаркета
Правило № 91 на ИКЕ на ООН

Х (3)

Х (3)

23А

Пътепоказатели за моторни превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства и техните ремаркета
Правило № 6 на ИКЕ на ООН

Х (3)

Х (3)

24А

Осветяване на задните регистрационни табе- Регламент (ЕО) № 661/2009
ли на моторни превозни средства и техните Правило № 4 на ИКЕ на ООН
ремаркета

Х (3)

Х (3)

28А

Задни фарове против мъгла за моторни пре- Регламент (ЕО) № 661/2009
возни средства и техните ремаркета
Правило № 38 на ИКЕ на ООН

Х (3)

Х (3)

29А

Фарове за заден ход за моторни превозни Регламент (ЕО) № 661/2009
средства и техните ремаркета
Правило № 23 на ИКЕ на ООН

Х (3)

Х (3)

36А

Отоплителни системи

С

С

42А

Странична защита на товарни превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства
Правило № 73 на ИКЕ на ООН

43А

Системи против изпръскване

45А

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 122 на ИКЕ на
ООН

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 109/2011

X
Х

Х

Материали за безопасни стъкла и тяхното Регламент (ЕО) № 661/2009
монтиране на превозни средства
Правило № 43 на ИКЕ на ООН

Х (3)
В (4)

Х (3)
В (4)

46А

Монтиране на гуми

В (4)

В (4)

46Б

Пневматични гуми за моторни превозни Регламент (ЕО) № 661/2009
средства и техните ремаркета (клас С1)
Правило № 30 на ИКЕ на ООН

46В

Пневматични гуми за товарни превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства и техните ремаркета
Правило № 54 на ИКЕ на ООН

46Г

Гуми по отношение на шум, излъчван при Регламент (ЕО) № 661/2009
търкаляне, сцепление върху влажна повърх- Правило № 117 на ИКЕ на ООН
ност и съпротивление при търкаляне

С

С

48А

Маси и размери

А

Х

50А

Части на механични теглително-прикачни ус- Регламент (ЕО) № 661/2009
тройства за състав от превозни средства
Правило № 55 на ИКЕ на ООН

Х (3)
А (4)

Х (3)
А (4)

56А

Превозни средства, предназначени за превоз Регламент (ЕО) № 661/2009
на опасни товари
Правило № 105 на ИКЕ на
ООН

А (5)

А (5)

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 458/2011

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1230/2012

Х (3)
Х (3)

(*) Номерацията на позициите в таблицата отговаря на номерацията, използвана в таблицата от част 1.
Значение на символите:
(1) Електронната част от оборудването.
(2) Превозно средство.
(3) Компонент.
(4) Инструкции за монтиране.
(5)	Прилага се, когато производителят подаде заявление за одобряване на типа на превозно средство,
предназначено за превоз на опасни товари.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Х	Регулаторният акт е приложим. Издава се сертификат за одобряване на типа. Осигурява се съответствие на продукцията.
А	Не се допускат изключения, освен в случаите, посочени в регулаторния акт. Не се изисква сертификат и маркировка за одобряване на типа. Протоколите от изпитванията се изготвят от определена и
нотифицирана техническа служба.
В	Трябва да бъдат изпълнени техническите изисквания на регулаторния акт. Изпитванията, предвидени
в регулаторния акт, трябва да се проведат изцяло. При съгласие от страна на изпълнителния директор
на ИА „АА“ те могат да бъдат проведени и от самия производител. На производителя може да се разреши да изготви протокола от изпитванията. Не е необходимо да се издава сертификат за одобряване
на типа и не се изисква одобряване на типа.
С	Производителят доказва, както изисква изпълнителния директор на ИА „АА“, че основните изисквания на регулаторния акт са изпълнени.
Допълнение № 3
Регулаторни актове за индивидуално одобряване на нови превозни средства
съгласно чл. 70, ал. 1 (член 24 от Директива 2007/46/ЕО)
Точка
Предмет
Регулаторен
(*)
акт
1
Допустимо ниво Наредба № 61
на шума
от 2003 г.
Директива
70/157/ЕИО
Правило № 51
на ИКЕ на
ООН

2А

Емисии (Евро 5
и 6) от леки превозни средства/
достъп до информация

Алтернативни изисквания

Приложимост
1. Граничните стойности на шума при движение на M1, M2, M3,
моторното превозно средство да съответстват на N1, N2, N3
посочените в т. 1 от приложение № 2 на Наредба
№ 61 от 2003 г. (т. 2.1 от приложение I на Директива 70/157/ЕИО) или т. 6.2.2.1 от Правило № 51 на
ИКЕ на ООН. Допуска се надвишаване на граничните стойности с 1 dB (A).
2. Компонентите на изпускателната уредба, съдържащи влакнести материали, не трябва да отговарят на изискванията на приложение 5 от Правило
№ 51 на ИКЕ на ООН.
Регламент (ЕО) 1. Емисии от изхода на шумозаглушителя:
M1, M2, N1 и
№ 715/2007
Граничните стойности на емисиите на замърси- N2 с рефетелите да съответстват най-малко на описаните в рентна маса,
таблица 1 към приложение I на Регламент (ЕО) нена двиша№ 715/2007 или таблица 1 в т. 5.3.1.4 от Правило ваща 2610 kg
№ 83 на ИКЕ на ООН.
Не е задължително моторното превозно средство
да е изминало 3000 km съгласно изискванията на
т. 3.2.1 от приложение 4А на Правило № 83 на
ИКЕ на ООН.
Когато може да се докаже, че моторното превозно
средство отговаря като подходящо на калифорнийските регламенти (Съединени американски щати),
описани в т. 2.1.1 от приложение І на Регламент
(EО) № 692/2008, се приема, че то отговаря на изискванията за граничните стойности на емисиите.
2. Емисии от изпарение на горивото:
Моторните превозни средства с бензинови двигатели трябва да са оборудвани със система за контрол
на емисиите от изпарение на горивото.
3. Емисии от картера на двигателя:
Изисква се наличие на устройство за рециркулация
на картерните газове.
4. Система за бордова диагностика:
Моторното превозно средство трябва да е оборудвано със система за бордова диагностика.
5. Коефициент на поглъщане на светлината:
Маркировката за стойността на коригирания коефициент на поглъщане на светлината трябва да е
видима, ясна и поставена на достъпно място.
6. Емисии на СО2 и разход на гориво:
Емисиите на СО2 и разходът на гориво трябва да са
в съответствие с изискванията на приложение XII
на Регламент (ЕО) № 692/2009.

С Т Р.
Точка
(*)

100

ДЪРЖАВЕН
Предмет

Регулаторен
акт

ВЕСТНИК
Алтернативни изисквания
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Приложимост

Не е задължително моторното превозно средство
да е изминало 3000 km съгласно изискванията на
т. 3.2.1 от приложение 4А на Правило № 83 на
ИКЕ на ООН.
Когато няма информация за емисиите на СО2, те
могат да се изчисляват по формулите, посочени в
забележка (а).
7. Достъп до информация за ремонт и техническо
обслужване:
Не се изисква наличие на условия за достъп до
информация за ремонт и техническо обслужване.
8. Измерване на мощността на двигателя:
Приемат се предоставените от производителя на
двигателя данни за мощността на двигателя.
Изпитването на мощността на двигателя може да
се проведе на динамометричен стенд. Взема се
предвид загубата на мощност в предаването.
3А

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар
(резервоари за
течно гориво)

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 34
на ИКЕ на
ООН

Резервоарите за гориво трябва да отговарят на из- M1, M2, M3,
искванията на т. 5 от Правило № 34 на ИКЕ на N1, N2, N3, O1,
ООН, с изключение на т. 5.1, 5.2 и 5.12.
O2, O3, O4
Не се извършват водни проби (изпитвания).
Резервоарите за гориво, направени от пластмаса,
трябва да отговарят на изискванията на приложение 5 на Правило № 34 на ИКЕ на ООН.

3Б

Задни
ниско
разположени защитни устройства (ЗНЗУ) и
тяхното монтиране; задна нискоразположена
защита (ЗНЗ)

Регламент (ЕО) Задните ниско разположени защитни устройства и M1, M2, M3,
№ 661/2009
тяхното монтиране трябва да отговарят на изис- N1, N2, N3, O1,
Правило № 58 кванията на Правило № 58 на ИКЕ на ООН.
O2, O3, O4
на ИКЕ на
ООН

4А

Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1003/2010

Мястото, наклонът, ъглите на видимост и место- M1, M2, M3,
положението на регистрационните табели трябва N1, N2, N3, O1,
да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) O2, O3, O4
№ 1003/2010.

5А

Кормилна
уредба

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 79
на ИКЕ на
ООН

1. Механични системи:
M1, M2, M3,
Кормилната уредба да е с конструкция, която да N1, N2, N3, O1,
поддържа праволинейно движение на превозното O2, O3, O4
средство. Посоченото изискване се удостоверява с
изпитване съгласно т. 6.1.2 и 6.2.1 от Правило № 79
на ИКЕ на ООН.
Допуска се използването на кормилна уредба без
усилвател, което не води до загуба на управляемост.
2. Комплексна електронна система за управление
на превозното средство (управление по кабел):
Допуска се комплексна електронна система за управление на превозното средство само когато е в
съответствие с приложение 6 на Правило № 79 на
ИКЕ на ООН.

6Б

Ключалки
на
вратите и компоненти за закрепване на вратите

Регламент (ЕО) Ключалките и пантите на вратите трябва да отго- M1, N1,
№ 661/2009
варят на изискванията на Правило № 11 на ИКЕ
Правило № 11 на ООН.
на ИКЕ на
ООН
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С Т Р. 1 0 1
Приложимост

7А

Устройства
за Регламент (ЕО)
звуков сигнал и № 661/2009
сигнали
Правило № 28
на ИКЕ на
ООН

Устройствата за звуков сигнал не е задължително M1, M2, M3,
да притежават одобряване на типа.
N1, N2, N3
Устройството за звуков сигнал трябва да отговаря на изискванията на т. 6.1.1 от Правило № 28 на
ИКЕ на ООН.
Максималното ниво на звуковото налягане трябва
да бъде в съответствие с т. 14.8 от Правило № 28
на ИКЕ на ООН.

8А

Устройства
за
непряко
виждане и тяхното
монтиране

Превозното средство трябва да бъде оборудвано с M1, M2, M3,
устройства за непряко виждане и/или огледала за N1, N2, N3
виждане назад, описани в т. 15.2.1.1.1 от Правило
№ 46 на ИКЕ на ООН.
Устройствата за непряко виждане и огледалата за
виждане назад не е задължително да притежават
одобряване на типа.
Радиусът на кривина на огледалата не трябва да
причинява значително изкривяване на образа.

9А

Спиране на пре- Регламент (ЕО) Спирачната уредба на превозните средства трябва M2, M3, N1,
возни средства № 661/2009
да съответства на изискванията в т. 5 от Правило N2, N3, O1,
и ремаркета
Правило № 13 № 13 на ИКЕ на ООН.
O2, O3, O4
на ИКЕ на
ООН

9Б

Спиране
на Регламент (ЕО) Спирачната уредба на превозните средства трябва M1, N1
леки автомоби- № 661/2009
да отговаря на изискванията на т. 5 от Правило
ли
П р а в и л о № 13-Н на ИКЕ на ООН
№ 13-Н
на
ИКЕ на ООН

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 46
на ИКЕ на
ООН

12А

Вътрешно
рудване

обо- Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 21
на ИКЕ на
ООН

1. Вътрешно оборудване:
М1
Когато моторното превозно средство е оборудвано с две въздушни възглавници (вградени в кормилното колело и арматурното табло), се счита, че
то отговаря на изискванията на Правило № 21 на
ИКЕ на ООН.
Когато моторното превозно средство е оборудвано
с една въздушна възглавница (вградена в кормилното колело), арматурното табло трябва да бъде
направено от материали, поглъщащи енергията.
Извършва се проверка, че няма остри ръбове в зоните, определени в т. 5.1 до 5.7 от Правило № 21 на
ИКЕ на ООН.
2. Електрически устройства за управление:
Прозорците с електрическо задвижване, които не
могат да се затворят, когато запалването е изключено, се изключват от изискванията относно системите за автоматичен реверс.

13А

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено
използване

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 18
на ИКЕ на
ООН

Устройствата за защита срещу неразрешено из- М2, М3, N2,
ползване на моторното превозно средство трябва N3
да отговарят на изискванията на т. 5 от Правило
№ 18 на ИКЕ на ООН.

13Б

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено
използване

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 116
на ИКЕ на
ООН

Устройствата за защита срещу неразрешено из- М1, N1
ползване на моторното превозно средство трябва
да отговарят на изискванията на т. 5.2 от Правило
№ 116 на ИКЕ на ООН.
Алармената система на моторното превозно средство трябва да отговаря на изискванията на т. 6.2
от Правило № 116 на ИКЕ на ООН и да е монтирана на моторното превозно средство съгласно

С Т Р.
Точка
(*)

15А

15Б

16А

17Б

18А

19А

102

ДЪРЖАВЕН
Предмет

Седалки, тяхното
закрепване
и всички видове облегалки за
глава
Седалки за пътнически превозни средства с
голям капацитет
Външни изпъкнали части

Устройство
за измерване
на скоростта,
включително
неговия монтаж
Задължителна табела на
производителя
и идентификационен номер
на превозното
средство

Устройства
за
закрепване на
о б е з о п а с и т е лните
колани,
системи за закрепване Isofix
и горни лентови
устройства
за
закрепване
Isofix

Регулаторен
акт

ВЕСТНИК
Алтернативни изисквания
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Приложимост

изискванията на т. 7.2 от Правило № 116 на ИКЕ
на ООН.
Имобилайзерът на моторното превозно средство
трябва да отговаря на изискванията на т. 8.2 от
Правило № 116 на ИКЕ на ООН.
Регламент (ЕО) Седалките, тяхното закрепване и облегалките за M1, M2, M3,
№ 661/2009
глава трябва да отговарят на изискванията на т. 5 N1, N2, N3
Правило № 17 от Правило № 17 на ИКЕ на ООН.
на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) Седалките и тяхното закрепване трябва да отгова- М2, М3
№ 661/2009
рят на изискванията на т. 5, 6 и 7 от Правило № 80
Правило № 80 на ИКЕ на ООН.
на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) Външната повърхност на превозното средство М1
№ 661/2009
трябва да отговаря на общите изисквания в т. 5 от
Правило № 26 Правило № 26 на ИКЕ на ООН.
на ИКЕ на
ООН
Регламент (ЕО) Устройствата за измерване на скоростта на мотор- M1, M2, M3,
№ 661/2009
ните превозни средства трябва да отговарят на из- N1, N2, N3
Правило № 39 искванията на т. 5 от Правило № 39 на ИКЕ на
на ИКЕ на ООН.
ООН
Регламент (ЕО) 1. Идентификационен номер на превозното сред- M1, M2, M3,
№ 661/2009
ство и номер на шасито:
N1, N2, N3, O1,
Р е г л а м е н т На превозното средство се поставя идентификаци- O2, O3, O4
(ЕС) № 19/2011 онен номер на превозното средство (VIN), състоящ
се от 17 символа. Идентификационният номер на
превозното средство трябва да отговаря на разпоредбите на стандарт БДС ISO 3779:2011 и стандарт
БДС ISO 3780:2011 (Наредба № 1 от 2003 г. за реда
за създаване и начините за нанасяне на номер за
идентифициране на пътни превозни средства, произвеждани в Република България (обн., ДВ, бр. 101
от 2003 г.).
Идентификационният номер на превозното средство се разполага на лесно видимо и достъпно място по такъв начин, че да не може да бъде изтрит
или повреден.
В случай на сглобяване на превозно средство от
лице, което не е производител, на превозното средство се поставя номер на шасито за прилагане на
изискването за идентификация.
2. Задължителна табела на производителя:
Превозното средство трябва да бъде оборудвано с
идентификационна табела, поставена от производителя на превозното средство.
След издаване на одобряването не се изисква допълнителна табела.
Регламент (ЕО) Устройствата за закрепване на обезопасителните M1, M2, M3,
№ 661/2009
колани, системите за закрепване Isofix и горните N1, N2, N3
Правило № 14 лентови устройства за закрепване Isofix трябва да
на ИКЕ на отговарят на изискванията на т. 5 от Правило № 14
ООН
на ИКЕ на ООН.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
Алтернативни изисквания

С Т Р. 1 0 3

Точка
(*)

Предмет

Регулаторен
акт

20А

Монтиране на
устройства
за
осветяване
и
светлинна сигнализация
на
превозни средства

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 48
на ИКЕ на
ООН

Монтирането на устройствата за осветяване и свет- M1, M2, M3,
линна сигнализация трябва да отговаря на основ- N1, N2, N3, O1,
ните изисквания в Правило № 48 на ИКЕ на ООН, O2, O3, O4
с изключение на разпоредбите на приложения 5 и
6 на Правило № 48.
Не се разрешават изключения по отношение на
броя, основните конструктивни характеристики и
цвета на излъчената или отразената светлина от
устройствата за осветяване и светлинна сигнализация.
Монтираните на превозното средство устройства
за осветяване и светлинна сигнализация трябва да
притежават одобряване на типа по съответния регулаторен акт.

31А

Обезопасителни
колани, системи
за обезопасяване, системи за
о б е зопася ва не
на деца и системи за обезопасяване на деца
Isofix

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 16
на ИКЕ на
ООН

Обезопасителните колани и системите за обезопа- M1, M2, M3,
сяване, с които е оборудвано моторното превозно N1, N2, N3
средство, трябва да отговарят на изискванията на
т. 6 от Правило № 16 на ИКЕ на ООН или на съпоставими американски или японски стандарти.

34А

Системи за размразяване
и
срещу изпотяване на предното
стъкло

Регламент (ЕО) Моторните превозни средства трябва да са оборуд- M1, M2, M3,
№ 661/2009
вани с подходящи системи за размразяване и сре- N1, N2, N3
Регламент (ЕС) щу изпотяване на предното стъкло.
№ 672/2010

35А

Устройства за
почистване и
измиване на
предното
стъкло

Регламент (ЕО) Моторните превозни средства трябва да са оборуд- M1, M2, M3,
№ 661/2009
вани с подходящи устройства за почистване и из- N1, N2, N3
Регламент (ЕС) миване на предното стъкло.
№ 1008/2010

41А

Емисии
Регламент (ЕО)
(Евро VI) от
№ 595/2009
тежки превозни
средства/достъп
до информация

1. Емисии от изхода на шумозаглушителя:
Граничните стойности на емисиите на замърсителите да съответстват на описаните в Приложение I
на Регламент (ЕО) № 595/2009.
2. Система за бордова диагностика:
Моторното превозно средство трябва да бъде оборудвано със система за бордова диагностика.
3. Коефициент на поглъщане на светлината:
Маркировката за стойността на коригирания коефициент на поглъщане на светлината трябва да е
видима, ясна и поставена на достъпно място.
4. Достъп до информация за ремонт и техническо
обслужване:
Не се изисква наличие на условия за достъп до
информация за ремонт и техническо обслужване.
5. Измерване на мощността на двигателя:
Приемат се предоставените от производителя на
двигателя данни за мощността на двигателя.
Изпитването на мощността на двигателя може да
се проведе на динамометричен стенд. Взема се
предвид загубата на мощност в предаването.

Приложимост

М1, М2, N1,
N2 с референтна маса,
на д ви ша ваща 2610 kg,
M3 и N3

С Т Р.
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42А

Странична защита на товарни
превозни средства

43А

Системи против Регламент (ЕО) Системите против изпръскване на превозните N1, N2, N3, O1,
изпръскване
№ 661/2009
средства трябва да отговарят на изискванията на O2, O3, O4
Регламент (ЕС) Регламент (ЕС) № 109/2011.
№ 109/2011

44А

Маси и размери Регламент (ЕО)
(леки автомоби- № 661/2009
ли)
Регламент (ЕС)
№ 1230/2012

Масите и размерите на превозните средства от ка- М1
тегория M1 трябва да отговарят на изискванията,
посочени в част А от Приложение I на Регламент
(ЕС) № 1230/2012.
Не се допускат изключения по отношение на максимално допустимите размери.

45А

Материали
за
безопасни стъкла и тяхното
монтиране
на
превозни средства

1. Компоненти:
M1, M2, M3,
Стъклата трябва да бъдат направени от темперира- N1, N2, N3, O1,
ни или ламинирани безопасни стъкла.
O2, O3, O4
2. Монтиране на превозното средство:
1. Изпълняват се изискванията за монтиране съгласно Приложение 21 на Правило № 43 на ИКЕ
на ООН.
2. Не се разрешава наличието на тъмни нюанси,
които могат да намалят предаването на светлината под изискващия се минимум, на страничните
стъкла и на стъклото, разположено пред колона
„Б“.

46А

Монтиране
гуми

46Б

Пневматични
гуми за моторни
превозни
средства и техните ремаркета
(клас С1)

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 30
на ИКЕ на
ООН

Гумите, с които са оборудвани превозните сред- M1, N1, O1, O2
ства, трябва да отговарят на изискванията на Правило № 30 на ИКЕ на ООН или на съпоставими
американски или японски стандарти.

46В

Пневматични
гуми за товарни
превозни средства и техните
ремаркета (класове С2 и С3)

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 54
на ИКЕ на
ООН

Гумите, с които са оборудвани превозните сред- M2, M3, N1,
ства, трябва да отговарят на изискванията на Пра- N2, N3, O3, O4
вило № 54 на ИКЕ на ООН или на съпоставими
американски или японски стандарти.

48А

Маси и размери
(превозни средства, различни
от посочените в
точка 44А)

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1230/2012

Масите и размерите на превозните средства трябва M1, M2, M3,
да отговарят на изискванията, посочени във:
N1, N2, N3, O1,
– част А от Приложение I на Регламент (ЕС) O2, O3, O4
№ 1230/2012 – за превозни средства от категория
N1;
– част Б от Приложение I на Регламент (ЕС)
№ 1230/2012 – за превозни средства от категории
M2 и М3;
– част В от Приложение I на Регламент (ЕС)
№ 1230/2012 – за превозни средства от категории
N2 и N3;
– част Г от Приложение I на Регламент (ЕС)
№ 1230/2012 – за превозни средства от категория О.

Регламент (ЕО) Страничната защита на превозните средства тряб- N2, N3, O3, O4
№ 661/2009
ва да отговаря на изискванията на Правило № 73
Правило № 73 на ИКЕ на ООН.
на ИКЕ на
ООН

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 43
на ИКЕ на
ООН

на Регламент (ЕО) Гумите на превозните средства се монтират съглас- M1, M2, M3,
№ 661/2009
но изискванията на Регламент (ЕС) № 458/2011.
N1, N2, N3, O1,
Регламент (ЕС)
O2, O3, O4
№ 458/2011
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49А

Товарни превозни средства по
отношение
на
техните външни
изпъкнали части пред задния
панел на кабината

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 61
на ИКЕ на
ООН

Външните изпъкнали части, разположени пред N1, N2, N3
задния панел на кабината, трябва да отговарят на
изискванията на т. 6 от Правило № 61 на ИКЕ на
ООН.

50А

Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни
средства

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 55
на ИКЕ на
ООН

1. Отделен технически възел:
Не се изисква теглително-прикачните устройства,
предназначени за теглене на ремарке с максимална
маса, ненадвишаваща 1500 kg, да са от одобрен тип.
Теглително-прикачни устройства, различни от посочените, както и допълнително монтираните теглително-прикачни устройства трябва да отговарят
на изискванията на т. 4 и приложения 5 и 6 от
Правило № 55 на ИКЕ на ООН.
2. Монтиране на превозното средство:
Монтирането на теглително-прикачните устройства трябва да отговаря на изискванията на т. 6 и
приложение 7 от Правило № 55 на ИКЕ на ООН.

52А

Превозни сред- Регламент (ЕО) Автобусите и туристическите (междуградски) авто- М2, М3
ства от катего- № 661/2009
буси трябва да отговарят на изискванията на Прарии М2 и М3
Правило № 107 вило № 107 на ИКЕ на ООН.
на ИКЕ на
ООН

52Б

Здравина на каросерията
на
пътнически превозни средства с
голям капацитет

Регламент (ЕО) Каросерията на автобусите и туристическите (меж- М2, М3
№ 661/2009
дуградски) автобуси трябва да отговаря на изискваПравило № 66 нията на Правило № 66 на ИКЕ на ООН.
на ИКЕ на
ООН

56А

Превозни средства, предназначени за превоз
на опасни товари

Регламент (ЕО) Превозните средства, предназначени за превоз на N1, N2, N3, O1,
№ 661/2009
опасни товари, трябва да отговарят на разпоредби- O2, O3, O4 (в)
Правило № 105 те на Правило № 105 на ИКЕ на ООН.
на ИКЕ на
ООН

67

Специфични
компоненти за
втечнен нефтен
газ (ВНГ) и тяхното монтиране
на моторни превозни средства

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 67
на ИКЕ на
ООН

Моторните превозни средства, двигателите на ко- M1, M2, M3,
ито са напълно оборудвани да работят с втечнен N1, N2, N3
нефтен газ, трябва да бъдат проверени за съответствие с изискванията на Правило № 67 на ИКЕ на
ООН.

70

Специфични
компоненти за
сгъстен природен газ (СПГ)
и тяхното монтиране на моторни превозни
средства

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 110
на ИКЕ на
ООН

Моторните превозни средства, двигателите на ко- M1, M2, M3,
ито са напълно оборудвани да работят със сгъс- N1, N2, N3
тен природен газ, трябва да бъдат проверени за
съответствие с изискванията на Правило № 110 на
ИКЕ на ООН.

M1 (б), M2 (б),
M3 (б), N1 (б),
N2 (б), N3 (б),
O1, O2, O3, O4

(*) Номерацията на позициите в таблицата отговаря на номерацията, използвана в таблицата от част 1.
(а) Формулата, която трябва да се използва за оценка на емисиите на CO2, е следната:
Бензинов двигател и механична предавателна кутия:
CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

С Т Р.
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Бензинов двигател и автоматична предавателна кутия:
CO2 = 0,102m + 0,328p + 9,481
Бензинов двигател и хибридна електрическа система:
CO2 = 0,116m – 57,147
Дизелов двигател и механична предавателна кутия:
CO2 = 0,108m – 11,371
Дизелов двигател и автоматична предавателна кутия:
CO2 = 0,116m – 6,432,
където: CO2 е комбинираната маса на емисиите на CO2 в g/km, m е масата на превозното средство в готовност за движение в kg и p е максималната мощност на двигателя в kW.
(б) Прилага се само за превозни средства, оборудвани с теглително-прикачно устройство.
(в) Прилага се само за одобряване на превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари.
Част 2
Списък на Правилата на ИКЕ на ООН, признати за алтернативни (равностойни или еквивалентни)
на съответните регулаторни актове, посочени в част 1
Когато в таблицата от част I се посочва регулаторен акт, одобряването, издадено съгласно следните
Правила на ИКЕ на ООН, към които Общността се е присъединила като договаряща страна по Ревизираната спогодба от Женева 1958 г. на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по силата на Решение 97/836/ЕО на Съвета (ОВ L 346, 17.12.1997 г.) или на последвалите го
решения на Съвета, посочени в член 3, параграф 3 от посоченото решение, се счита за еквивалентно на
ЕО одобряване на типа, издадено съгласно съответния отделен регулаторен акт.
За равностойни се смятат също така всички по-нататъшни изменения на Правилата на ИКЕ на ООН,
посочени по-долу (за по-нататъшните изменения виж документ UNECE TRANS/WP.29/343 и неговата
последна преработка), съгласно решението на Общността, посочено в член 4, параграф 2 от Решение
97/836/ЕО.
Точка
(*)
1
58

Предмет

Номер на Правило на
ИКЕ на ООН

Серия от изменения

51

02

Сменяема изпускателна уредба

59

00

Защита на пешеходците

127

00

13-Н

00 (допълнение 9 и следващите)

Допустимо ниво на шума

Спиране (спирачен асистент)

Когато съответните регулаторни актове съдържат изисквания за монтиране, те се отнасят също така за
компонентите и отделните технически възли, одобрени в съответствие с Правила на ИКЕ на ООН.
(*) Номерацията на позициите в таблицата отговаря на номерацията, използвана в таблицата от част 1.

“
§ 12. Приложение № 11 към чл. 4, ал. 2, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 4, ал. 2, т. 1
Същност и разпоредби за ЕО одобряване на типа на превозни средства със специално
предназначение
Част 1
Къмпинг-автомобили, линейки и катафалки
Точка

Предмет

Регулаторен акт

1

Допустимо ниво на Наредба № 61 от 2003 г.
шума
за одобряване типа на
нови моторни превозни
средства по отношение
на допустимото ниво
на шум и за одобряване
типа на изпускателната
уредба
Директива 70/157/ЕИО

2

Емисии (Евро 5 и Регламент (ЕО)
6) от леки превозни № 715/2007
средства/достъп до
информация

M1 ≤ 2500 kg (*) M1 > 2500 kg (*)

М2

М3

H

G+H

G+H

G+H

Q (1)

G+Q (1)

G+Q (1)

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН
Регулаторен акт

ВЕСТНИК

Точка

Предмет

3А

Предотвратяване на
опасността от възникване на пожар
(резервоари за течно
гориво)

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 34 на ИКЕ
на ООН

F ()

3Б

Задни ниско разположени защитни устройства (ЗНЗУ) и
тяхното монтиране;
задна нискоразположена защита (ЗНЗ)

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 58 на ИКЕ
на ООН

4A

Място за монтиране
и закрепване на задните регистрационни
табели

5A

Кормилна уредба

6A

С Т Р. 1 0 7

M1 ≤ 2500 kg (*) M1 > 2500 kg (*)

М2

М3

F ()

F ()

F (2)

X

X

X

X

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1003/2010

X

X

X

X

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 79 на ИКЕ
на ООН

X

G

G

G

Достъп до превозно- Регламент (ЕО)
то средство и мане- № 661/2009
вреност
Регламент (ЕС)
№ 130/2012

X

X

6Б

Ключалки на вратите и компоненти за
закрепване на вратите

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 11 на ИКЕ
на ООН

B

G+B

7A

Устройства за звуков Регламент (ЕО)
сигнал и сигнали
№ 661/2009
Правило № 28 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

8А

Устройства за непря- Регламент (ЕО)
ко виждане и тяхно- № 661/2009
то монтиране
Правило № 46 на ИКЕ
на ООН

X

G

G

G

9A

Спиране на превозни Регламент (ЕО)
средства и ремаркета № 661/2009
Правило № 13-H на
ИКЕ на ООН

X (4)

G+A1

9Б

Спиране на превозни Регламент (ЕО)
средства и ремаркета № 661/2009
Правило № 13 на ИКЕ
на ООН

G (3)

G (3)

10A

Е л е к т р о м а г н и т н а Регламент (ЕО)
съвместимост
№ 661/2009
Правило № 10 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

12A

Вътрешно оборудва- Регламент (ЕО)
не
№ 661/2009
Правило № 21 на ИКЕ
на ООН

C

G+C

13A

Защита на моторните превозни средства
срещу неразрешено
използване

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 18 на ИКЕ
на ООН

G (4А)

G (4А)

13Б

Защита на моторните превозни средства
срещу неразрешено
използване

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 116 на ИКЕ
на ООН

2

X

2

G

2

С Т Р.
Точка

108

ДЪРЖАВЕН
Предмет

Регулаторен акт

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

M1 ≤ 2500 kg (*) M1 > 2500 kg (*)

14A

Защита на водача от Регламент (ЕО)
кормилния механи- № 661/2009
зъм в случай на удар Правило № 12 на ИКЕ
на ООН

X

G

15A

Седалки,
тяхното
закрепване и всички
видове облегалки за
глава

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 17 на ИКЕ
на ООН

D

G+D

15Б

Седалки за пътнически превозни средства с голям капацитет

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 80 на ИКЕ
на ООН

16A

Външни
части

17A

изпъкнали Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 26 на ИКЕ
на ООН

М2

М3

G+D (4В) G+D (4В)

X

X

Х за кабината;
A+Z за останалата част

G за кабината;
A+Z за останалата част

Достъп до превозно- Регламент (ЕО)
то средство и мане- № 661/2009
вреност
Регламент (ЕС)
№ 130/2012

X

X

X

X

17Б

Устройство за измерване на скоростта,
включително неговия монтаж

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 39 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

18A

Задължителна табела на производителя
и идентификационен
номер на превозното
средство

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 19/2011

X

X

X

X

19A

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване
Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 14 на ИКЕ
на ООН

D

G+L

G+L

G+L

20A

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна
сигнализация на превозни средства

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 48 на ИКЕ
на ООН

A+N

A+G+N за кабината; A+N за
останалата част

21A

Светоотражатели за
моторни
превозни
средства и техните
ремаркета

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 3 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

22A

Предни и задни габаритни
светлини,
стоп сигнали и горни
габаритни светлини
за моторни превозни
средства и техните
ремаркета

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 7 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

22Б

Дневни светлини за Регламент (ЕО)
моторни
превозни № 661/2009
средства
Правило № 87 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

A+G+N A+G+N
за каза кабината;
бината;
A+N за
A+N за
останаостаналата част лата част

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН
Регулаторен акт

ВЕСТНИК

Точка

Предмет

22В

Странични
габаритни светлини за
моторни
превозни
средства и техните
ремаркета

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 91 на ИКЕ
на ООН

X

23A

Пътепоказатели
за
моторни
превозни
средства и техните
ремаркета

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 6 на ИКЕ на
ООН

24А

Осветяване на задните регистрационни
табели на моторни
превозни средства и
техните ремаркета

25А

С Т Р. 1 0 9

M1 ≤ 2500 kg (*) M1 > 2500 kg (*)

М2

М3

X

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 4 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

Неразглобяеми фарове (категория SB)
за моторни превозни средства, които
излъчват европейска
асиметрична
къса
светлина или дълга
светлина, или и двете

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 31 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

25Б

Лампи с нажежаема
спирала, предназначени за използване в
одобрени светлинни
устройства за моторни превозни средства
и техните ремаркета

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 37 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

25В

Фарове за моторни
превозни
средства,
оборудвани с газоразрядни източници
на светлина

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 98 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

25Г

Газоразрядни източници на светлина,
предназначени за използване в одобрени
газоразрядни
светлинни устройства за
моторни
превозни
средства

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 99 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

25Д

Фарове за моторни
превозни
средства,
които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете,
оборудвани с лампи
с нажежаема спирала и/или светодиодни модули

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 112 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

25Е

Адаптивни
системи предни светлини
(АСПС) за моторни
превозни средства

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 123 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

С Т Р.
Точка

110

ДЪРЖАВЕН
Предмет

Регулаторен акт

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

M1 ≤ 2500 kg (*) M1 > 2500 kg (*)

М2

М3

26А

Предни фарове про- Регламент (ЕО)
тив мъгла за мотор- № 661/2009
ни превозни средства Правило № 19 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

27А

Устройство за тегле- Регламент (ЕО)
не
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1005/2010

E

E

E

E

28А

Задни фарове против
мъгла за моторни
превозни средства и
техните ремаркета

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 38 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

29А

Фарове за заден ход
за моторни превозни
средства и техните
ремаркета

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 23 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

30А

Светлинни
устройства за паркиране за
моторни
превозни
средства

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 77 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

31А

Обезопасителни колани, системи за
обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи
за обезопасяване на
деца Isofix

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 16 на ИКЕ
на ООН

D

G+M

G+M

G+M

32А

Поле на видимост

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 125 на ИКЕ
на ООН

X

G

33А

Местоположение и
идентификация
на
органите за ръчно
управление, сигналните устройства и
показващите уреди

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 121 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

34А

Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното
стъкло

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 672/2010

X

G (5)

(5)

(5)

35А

Устройства за по- Регламент (ЕО)
чистване и измиване № 661/2009
на предното стъкло Регламент (ЕС)
№ 1008/2010

X

G (6)

(6)

(6)

36А

Отоплителни систе- Регламент (ЕО)
ми
№ 661/2009
Правило № 122 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

37А

Калници

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1009/2010

X

G

38А

Облегалки за глава,
вградени или невградени в седалките на
превозното средство

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 25 на ИКЕ
на ООН

D

G+D

A

A

41А

Емисии
(Евро VI) Регламент (ЕО)
от тежки превозни № 595/2009
средства/достъп до
информация

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

БРОЙ 17
Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

Регулаторен акт

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

M1 ≤ 2500 kg (*) M1 > 2500 kg (*)

М2

М3

44А

Маси и размери

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1230/2012

X

X

45А

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на
превозни средства

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 43 на ИКЕ
на ООН

J

G+J

G+J

G+J

Гуми

Наредба № 74 от 2003 г.
за одобряване типа на
гуми, одобряване типа
на гуми по отношение
нивото на шума при
контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства
и техните ремаркета по
отношение монтирането
на гумите
Директива 92/23/ЕИО

X

G

G

G

46А

Монтиране на гуми

Регламент(ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 458/2011

X

G

G

G

46Б

Пневматични гуми
за моторни превозни
средства и техните
ремаркета (клас C1)

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 30 на ИКЕ
на ООН

X

G

46В

Пневматични гуми
за товарни превозни
средства и техните
ремаркета (класове
C2 и C3)

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 54 на ИКЕ
на ООН

–

G

G

G

46Г

Гуми по отношение
на шум, излъчван
при търкаляне, сцепление върху влажна
повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2
и C3)

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 117 на ИКЕ
на ООН

X

G

G

G

46Д

Резервен комплект за
временно използване, гуми за движение
в спукано състояние/
система за движение
с гуми в спукано
състояние и система
за следене на налягането в гумите

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 64 на ИКЕ
на ООН

X

G

47А

Ограничаване
на Регламент (ЕО)
скоростта на превоз- № 661/2009
ните средства
Правило № 89 на ИКЕ
на ООН

X

X

48А

Маси и размери

X

X

46

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1230/2012

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН
Регулаторен акт

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Точка

Предмет

M1 ≤ 2500 kg (*) M1 > 2500 kg (*)

50А

Части на механични теглително-прикачни устройства за
състав от превозни
средства

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 55 на ИКЕ
на ООН

51А

Горимост на материалите, използвани
за изграждането на
интериора на някои
категории моторни
превозни средства

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 118 на ИКЕ
на ООН

52А

Превозни
средства Регламент (ЕО)
от категории М2 и М3 № 661/2009
Правило № 107 на ИКЕ
на ООН

A

A

52Б

Здравина на каросерията на пътнически
превозни средства с
голям капацитет

A

A

53А

Защита на пътници- Регламент (ЕО)
те в случай на челен № 661/2009
удар
Правило № 94 на ИКЕ
на ООН

N/A

N/A

54А

Защита на пътници- Регламент (ЕО)
те в случай на стра- № 661/2009
ничен удар
Правило № 95 на ИКЕ
на ООН

N/A

N/A

X

N/A. Въпреки
това всички
предни защитни системи,
доставяни с
превозното
средство, трябва
да отговарят на
изискванията
и на тях да е
поставена маркировка

X( )
10

G( )
10

М2

М3

G( )

G (10)

10

G за кабината;
X за останалата
част

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 66 на ИКЕ
на ООН

58

Защита на пешеход- Регламент (ЕО)
ците
№ 78/2009

59

Рециклиране

Наредба № 133 от 2006 г.
за одобряване типа на
нови моторни превозни
средства по отношение
на тяхното повторно използване, рециклиране и
оползотворяване
Директива 2005/64/ЕО

N/A

N/A

61

Климатични
системи

Наредба № 134 от 2007 г.
за емисиите от климатичните системи в моторните превозни средства
Директива 2006/40/ЕО

X

G (14)

62

Водородна система

Регламент (ЕО)
№ 79/2009

X

X

X

X

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО)
№ 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Индикатори за смя- Регламент (ЕО)
на на предавката
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 65/2012

X

G

БРОЙ 17
Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

Регулаторен акт

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

M1 ≤ 2500 kg (*) M1 > 2500 kg (*)

М2

М3

65

Ус ъ в ъ р ш е н с т в а н а Регламент (ЕО)
система за аварийно № 661/2009
спиране
Регламент (ЕС)
№ 347/2012

N/A ( )

N/A (16)

66

Система за предупреждение при напускане на лентата
за движение

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 351/2012

N/A (17)

N/A (17)

67

Специфични
компоненти за втечнен
нефтен газ (ВНГ) и
тяхното монтиране
на моторни превозни
средства

Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 67 на ИКЕ
на ООН

X

X

X

X

68

Алармени
системи Регламент (ЕО)
за превозни средства № 661/2009
(АСПС)
Правило № 97 на ИКЕ
на ООН

X

G

69

Електрическа
опасност

X

X

X

X

70

Специфични
компоненти за сгъстен
природен газ (СПГ)
и тяхното монтиране
на моторни превозни
средства

X

X

X

X

16

без- Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 100 на ИКЕ
на ООН
Регламент (ЕО)
№ 661/2009
Правило № 110 на ИКЕ
на ООН

(*)Технически допустима максимална маса.

Допълнителни изисквания към линейките
Отделението за пациенти на линейките трябва да отговаря на изискванията на стандарт EN
1789:2007+А1:2010+А2:2014 „Медицински превозни средства и техните съоръжения. Линейки“, с изключение на раздел 6.5 „Списък на съоръженията“. Доказателството за съответствие се предоставя с протокол
от изпитване, издаден от техническа служба. Когато е предвидено пространство за инвалидна количка,
се прилагат изискванията на част 3 относно системите за закрепване на инвалидната количка и за обезопасяване на седящото в нея лице.
Част 2
Бронирани превозни средства
ТочПредмет
ка
1 Допустимо ниво
шума

2

3А

3Б

Регулаторен акт

M1

M2

M3

N1

N2

N3

на Наредба № 61 от 2003 г. за Х
Х
Х
Х
Х
Х
одобряване типа на нови
моторни превозни средства
по отношение на допустимото ниво на шум и за
одобряване типа на изпускателната уредба
Директива 70/157/ЕИО
Емисии (Евро 5 и 6) Регламент (ЕО) № 715/2007 А (1) А (1)
А (1) А (1)
от леки превозни средства/достъп до информация
Предотвратяване
на Регламент (ЕО) № 661/2009 Х (2) Х (2) Х (2) Х (2) Х (2) Х (2)
опасността от възник- Правило № 34 на ИКЕ на
ване на пожар (резер- ООН
воари за течно гориво)
Задни ниско разполо- Регламент (ЕО) № 661/2009 Х
Х
Х
Х
А
А
жени защитни устрой- Правило № 58 на ИКЕ на
ства (ЗНЗУ) и тяхното ООН
монтиране; задна нискоразположена защита
(ЗНЗ)

O1

O2

O3

O4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

С Т Р.

114

ТочПредмет
ка
4А Място за монтиране и
закрепване на задните
регистрационни табели
5А Кормилна уредба

6А

6Б

7A

8A

9A

9Б

10A

12A

13A

13Б

14A

15A

15Б

16A

17A

17Б

18A

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Регулаторен акт

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС)
№ 1003/2010

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Регламент (ЕО) № 661/2009 Х
Х
Правило № 79 на ИКЕ на
ООН
Достъп до превозното Регламент (ЕО) № 661/2009 Х
Х
средство и маневре- Регламент (ЕС) № 130/2012
ност
Ключалки на вратите Регламент (ЕО) № 661/2009 Х
и компоненти за закре- Правило № 11 на ИКЕ на
пване на вратите
ООН
Устройства за звуков Регламент (ЕО) № 661/2009 A+K A+K
сигнал и сигнали
Правило № 28 на ИКЕ на
ООН
Устройства за непря- Регламент (ЕО) № 661/2009 A
A
ко виждане и тяхното Правило № 46 на ИКЕ на
монтиране
ООН
Спиране на превозни Регламент (ЕО) № 661/2009
X (3)
средства и ремаркета Правило № 13 на ИКЕ на
ООН
Спиране на леки авто- Регламент (ЕО) № 661/2009 X (4)
мобили
Правило № 13-H на ИКЕ
на ООН
Електромагнитна съв- Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
местимост
Правило № 10 на ИКЕ на
ООН
Вътрешно оборудване Регламент (ЕО) № 661/2009 A
Правило № 21 на ИКЕ на
ООН
Защита на моторни- Регламент (ЕО) № 661/2009
X (4А)
те превозни средства Правило № 18 на ИКЕ на
срещу неразрешено из- ООН
ползване
Защита на моторни- Регламент (ЕО) № 661/2009 X
те превозни средства Правило № 116 на ИКЕ на
срещу неразрешено из- ООН
ползване
Защита на водача от Регламент (ЕО) № 661/2009 N/A
кормилния механизъм Правило № 12 на ИКЕ на
в случай на удар
ООН
Седалки, тяхното зак- Регламент (ЕО) № 661/2009 X D (4В)
репване и всички видо- Правило № 17 на ИКЕ на
ве облегалки за глава ООН
Седалки за пътнически Регламент (ЕО) № 661/2009
D
превозни средства с го- Правило № 80 на ИКЕ на
лям капацитет
ООН
Външни
изпъкнали Регламент (ЕО) № 661/2009 A
части
Правило № 26 на ИКЕ на
ООН
Достъп до превозното Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
средство и маневре- Регламент (ЕС) № 130/2012
ност
Устройство за измер- Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
ване
на
скоростта, Правило № 39 на ИКЕ на
включително неговия ООН
монтаж
Задължителна
табе- Регламент (ЕО) № 661/2009 X
X
ла на производителя Регламент (ЕС) № 19/2011
и
идентификационен
номер на превозното
средство

Х

A+K A+K A+K A+K

A

A

A

A

X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3)

X (4)

X

X

X (4А)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (4А) X (4А)

X

N/A

D (4В)

D

D

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

ТочПредмет
Регулаторен акт
ка
19A Устройства за закре- Регламент (ЕО) № 661/2009
пване на обезопасител- Правило № 14 на ИКЕ на
ните колани, системи ООН
за закрепване Isofix и
горни лентови устройства за закрепване
Isofix

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

M1

M2

M3

N1

N2

N3

A

A

A

A

A

A

O1

O2

O3

O4

20A Монтиране на устрой- Регламент (ЕО) № 661/2009 A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N
ства за осветяване и Правило № 48 на ИКЕ на
светлинна сигнализа- ООН
ция на превозни средства
21A Светоотражатели
за Регламент (ЕО) № 661/2009
моторни
превозни Правило № 3 на ИКЕ на
средства и техните ре- ООН
маркета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A Предни и задни га- Регламент (ЕО) № 661/2009
баритни
светлини, Правило № 7 на ИКЕ на
стоп сигнали и горни ООН
габаритни
светлини
за моторни превозни
средства и техните ремаркета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22Б Дневни светлини за Регламент (ЕО) № 661/2009
моторни
превозни Правило № 87 на ИКЕ на
средства
ООН

X

X

X

X

X

X

22В Странични габаритни Регламент (ЕО) № 661/2009
светлини за моторни Правило № 91 на ИКЕ на
превозни средства и ООН
техните ремаркета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23А Пътепоказатели за мо- Регламент (ЕО) № 661/2009
торни превозни сред- Правило № 6 на ИКЕ на
ства и техните ремар- ООН
кета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24А Осветяване на задните Регламент (ЕО) № 661/2009
регистрационни табе- Правило № 4 на ИКЕ на
ли на моторни превоз- ООН
ни средства и техните
ремаркета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25А Неразглобяеми фарове Регламент (ЕО) № 661/2009
(категория SB) за мо- Правило № 31 на ИКЕ на
торни превозни сред- ООН
ства, които излъчват
европейска асиметрична къса светлина или
дълга светлина, или и
двете

X

X

X

X

X

X

25Б Лампи с нажежаема Регламент (ЕО) № 661/2009
спирала,
предназна- Правило № 37 на ИКЕ на
чени за използване в ООН
одобрени
светлинни
устройства за моторни
превозни средства и
техните ремаркета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25В Фарове за моторни Регламент (ЕО) № 661/2009
превозни
средства, Правило № 98 на ИКЕ на
оборудвани с газо- ООН
разрядни източници на
светлина

X

X

X

X

X

X

С Т Р.
Точка
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ДЪРЖАВЕН
Предмет

Регулаторен акт

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

25Г Газоразрядни източни- Регламент (ЕО) № 661/2009
ци на светлина, пред- Правило № 99 на ИКЕ на
назначени за използ- ООН
ване в одобрени газоразрядни
светлинни
устройства за моторни
превозни средства

X

X

X

X

X

X

25Д Фарове за моторни Регламент (ЕО) № 661/2009
превозни средства, ко- Правило № 112 на ИКЕ на
ито излъчват асиме- ООН
трична къса светлина
или дълга светлина,
или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или
светодиодни модули

X

X

X

X

X

X

25Е Адаптивни
систе- Регламент (ЕО) № 661/2009
ми предни светлини Правило № 123 на ИКЕ на
(АСПС) за моторни ООН
превозни средства

X

X

X

X

X

X

26А Предни фарове против Регламент (ЕО) № 661/2009
мъгла за моторни пре- Правило № 19 на ИКЕ на
возни средства
ООН

X

X

X

X

X

X

27А Устройство за теглене

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1005/2010

A

A

A

A

A

A

28А Задни фарове против Регламент (ЕО) № 661/2009
мъгла за моторни пре- Правило № 38 на ИКЕ на
возни средства и тех- ООН
ните ремаркета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29А Фарове за заден ход Регламент (ЕО) № 661/2009
за моторни превозни Правило № 23 на ИКЕ на
средства и техните ре- ООН
маркета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30А Светлинни устройства Регламент (ЕО) № 661/2009
за паркиране за мотор- Правило № 77 на ИКЕ на
ни превозни средства ООН

X

X

X

X

X

X

31А Обезопасителни кола- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни, системи за обез- Правило № 16 на ИКЕ на
опасяване, системи за ООН
обезопасяване на деца
и системи за обезопасяване на деца Isofix

A

A

A

A

A

A

32А Поле на видимост

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 125 на ИКЕ на
ООН

S

33А Местоположение
и Регламент (ЕО) № 661/2009
идентификация на ор- Правило № 121 на ИКЕ на
ганите за ръчно уп- ООН
равление, сигналните
устройства и показващите уреди

X

X

X

X

X

X

34А Системи за размразя- Регламент (ЕО) № 661/2009
ване и срещу изпотява- Регламент (ЕС) № 672/2010
не на предното стъкло

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

35А Устройства за почист- Регламент (ЕО) № 661/2009
ване и измиване на Регламент (ЕС) № 1008/2010
предното стъкло

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

36А Отоплителни системи Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 122 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

БРОЙ 17
Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

M1

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1009/2010

X

38А Облегалки за глава, Регламент (ЕО) № 661/2009
вградени или невграде- Правило № 25 на ИКЕ на
ни в седалките на пре- ООН
возното средство

X

37А Калници

M2

41А Емисии (Евро VI) от Регламент (ЕО) № 595/2009 X (9) X (9)
тежки превозни средства/достъп до информация

M3

X

С Т Р. 1 1 7
N1

X (9) X (9)

42А Странична защита на Регламент (ЕО) № 661/2009
товарни превозни сред- Правило № 73 на ИКЕ на
ства
ООН
43А Системи против
пръскване
44A Маси и размери

из- Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 109/2011
Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1230/2012

Гуми

N3

O1

O2

O3

O4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45А Материали за безопас- Регламент (ЕО) № 661/2009 N/A
ни стъкла и тяхното Правило № 43 на ИКЕ на
монтиране на превоз- ООН
ни средства
46

N2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Наредба № 74 от 2003 г. за
одобряване типа на гуми,
одобряване типа на гуми
по отношение нивото на
шума при контакт с пътя
и одобряване типа на нови
моторни превозни средства
и техните ремаркета по отношение монтирането на
гумите
Директива 92/23/ЕИО

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46Б Пневматични
гуми Регламент (ЕО) № 661/2009
за моторни превозни Правило № 30 на ИКЕ на
средства и техните ре- ООН
маркета (клас C1)

A

A

A

A

A

A

A

46А Монтиране на гуми

46В Пневматични гуми за Регламент (ЕО) № 661/2009
товарни превозни сред- Правило № 54 на ИКЕ на
ства и техните ремар- ООН
кета (класове C2 и C3)
46Г Гуми по отношение Регламент (ЕО) № 661/2009
на шум, излъчван при Правило № 117 на ИКЕ на
търкаляне, сцепление ООН
върху влажна повърхност и съпротивление
при търкаляне (класове C1, C2 и C3)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

X

X

46Д Резервен комплект за Регламент (ЕО) № 661/2009 A (9А)
временно
използва- Правило № 64 на ИКЕ на
не, гуми за движение ООН
в спукано състояние/
система за движение
с гуми в спукано състояние и система за
следене на налягането
в гумите
47А Ограничаване на ско- Регламент (ЕО) № 661/2009
ростта на превозните Правило № 89 на ИКЕ на
средства
ООН

A (9А)

X

X

A

A

С Т Р.
Точка
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ДЪРЖАВЕН
Предмет

48А Маси и размери

Регулаторен акт

ВЕСТНИК
M1

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1230/2012

БРОЙ 17

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

A

A

X

X

X

X

49А Товарни
превозни Регламент (ЕО) № 661/2009
средства по отношение Правило № 61 на ИКЕ на
на техните външни ООН
изпъкнали части пред
задния панел на кабината

50А Части на механични Регламент (ЕО) № 661/2009 X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X (10)
теглително-прикачни Правило № 55 на ИКЕ на
устройства за състав от ООН
превозни средства
50Б Късо теглителноРегламент (ЕО) № 661/2009
прикачно устройство
Правило № 102 на ИКЕ на
(КТПУ); монтиране на ООН
одобрен тип КТПУ

X (10) X (10)

51А Горимост на матери- Регламент (ЕО) № 661/2009
алите, използвани за Правило № 118 на ИКЕ на
изграждането на инте- ООН
риора на някои категории моторни превозни
средства

X (10) X (10)

X

52А Превозни средства от Регламент (ЕО) № 661/2009
категории М2 и М3
Правило № 107 на ИКЕ на
ООН

A

A

52Б Здравина на каросери- Регламент (ЕО) № 661/2009
ята на пътнически пре- Правило № 66 на ИКЕ на
возни средства с голям ООН
капацитет

A

A

53А Защита на пътниците Регламент (ЕО) № 661/2009 N/A
в случай на челен удар Правило № 94 на ИКЕ на
ООН
54А Защита на пътниците Регламент (ЕО) № 661/2009 N/A
в случай на страничен Правило № 95 на ИКЕ на
удар
ООН

N/A

56А Превозни
средства, Регламент (ЕО) № 661/2009
предназначени за пре- Правило № 105 на ИКЕ на
воз на опасни товари ООН

X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13)

57А Предни ниско разполо- Регламент (ЕО) № 661/2009
жени защитни устрой- Правило № 93 на ИКЕ на
ства (ПНЗУ) и тяхно- ООН
то монтиране; предна
нискоразположена защита (ПНЗ)
58

Защита на пешеходци- Регламент (ЕО) № 78/2009
те

59

X

X

N/A

N/A

Рециклиране

Наредба № 133 от 2006 г. N/A
за одобряване типа на нови
моторни превозни средства
по отношение на тяхното
повторно използване, рециклиране и оползотворяване
Директива 2005/64/ЕО

N/A

61

Климатични системи

Наредба № 134 от 2007 г. за
емисиите от климатичните
системи в моторните превозни средства
Директива 2006/40/ЕО

X

X (14)

62

Водородна система

Регламент (ЕО) № 79/2009

A

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009 X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15)

A

A

A

–

A

A

БРОЙ 17
Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

Регулаторен акт

ВЕСТНИК
M1

M2

M3

С Т Р. 1 1 9
N1

N2

N3

64

Индикатори за смяна Регламент (ЕО) № 661/2009
на предавката
Регламент (ЕС) № 65/2012

65

Усъвършенствана сис- Регламент (ЕО) № 661/2009
тема за аварийно спи- Регламент (ЕС) № 347/2012
ране

(16)

(16)

(16)

(16)

66

Система за предупреж- Регламент (ЕО) № 661/2009
дение при напускане Регламент (ЕС) № 351/2012
на лентата за движение

(17)

(17)

(17)

(17)

67

Специфични
ком- Регламент (ЕО) № 661/2009
поненти за втечнен Правило № 67 на ИКЕ на
нефтен газ (ВНГ) и ООН
тяхното
монтиране
на моторни превозни
средства

X

X

X

X

X

68

Алармени
системи Регламент (ЕО) № 661/2009
за превозни средства Правило № 97 на ИКЕ на
(АСПС)
ООН

X

69

Електрическа безопас- Регламент (ЕО) № 661/2009
ност
Правило № 100 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

70

Специфични
ком- Регламент (ЕО) № 661/2009
поненти за сгъстен Правило № 110 на ИКЕ на
природен газ (СПГ) ООН
и тяхното монтиране
на моторни превозни
средства

X

X

X

X

X

X

O1

O2

O3

O4

X

X

X

Част 3
Превозни средства, достъпни за инвалидни колички
Точка

Предмет

Регулаторен акт

М1

Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба
Директива 70/157/ЕИО

G+W0

1

Допустимо ниво на шума

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни сред- Регламент (ЕО) № 715/2007
ства/достъп до информация

G+W1

3А

Предотвратяване на опасността от възникване Регламент (ЕО) № 661/2009
на пожар (резервоари за течно гориво)
Правило № 34 на ИКЕ на ООН

X+W2

3Б

Задни ниско разположени защитни устройства Регламент (ЕО) № 661/2009
(ЗНЗУ) и тяхното монтиране; задна ниско- Правило № 58 на ИКЕ на ООН
разположена защита (ЗНЗ)

X

4A

Място за монтиране и закрепване на задните Регламент (ЕО) № 661/2009
регистрационни табели
Регламент (ЕС) № 1003/2010

X

5A

Кормилна уредба

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 79 на ИКЕ на ООН

G

6A

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 130/2012

X

6Б

Ключалки на вратите и компоненти за закре- Регламент (ЕО) № 661/2009
пване на вратите
Правило № 11 на ИКЕ на ООН

X

7A

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 28 на ИКЕ на ООН

X

8A

Устройства за непряко виждане и тяхното мон- Регламент (ЕО) № 661/2009
тиране
Правило № 46 на ИКЕ на ООН

X

9Б

Спиране на леки автомобили

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 13-H на ИКЕ на ООН

10A

Електромагнитна съвместимост

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 10 на ИКЕ на ООН

G+A1
X

С Т Р.
Точка

120

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК
Регулаторен акт

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 21 на ИКЕ на ООН

БРОЙ 17
М1

12A

Вътрешно оборудване

G+C

13Б

Защита на моторните превозни средства срещу Регламент (ЕО) № 661/2009
неразрешено използване
Правило № 116 на ИКЕ на ООН

X

14A

Защита на водача от кормилния механизъм в Регламент (ЕО) № 661/2009
случай на удар
Правило № 12 на ИКЕ на ООН

G

15A

Седалки, тяхното закрепване и всички видове Регламент (ЕО) № 661/2009
облегалки за глава
Правило № 17 на ИКЕ на ООН

G+W3

16A

Външни изпъкнали части

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 26 на ИКЕ на ООН

G+W4

17A

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 130/2012

17Б

Устройство за измерване на скоростта, вклю- Регламент (ЕО) № 661/2009
чително неговия монтаж
Правило № 39 на ИКЕ на ООН

X

18A

Задължителна табела на производителя и иден- Регламент (ЕО) № 661/2009
тификационен номер на превозното средство
Регламент (ЕС) № 19/2011

X

19A

Устройства за закрепване на обезопасителните Регламент (ЕО) № 661/2009
колани, системи за закрепване Isofix и горни Правило № 14 на ИКЕ на ООН
лентови устройства за закрепване Isofix

X+W5

20A

Монтиране на устройства за осветяване и свет- Регламент (ЕО) № 661/2009
линна сигнализация на превозни средства
Правило № 48 на ИКЕ на ООН

X

21A

Светоотражатели за моторни превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства и техните ремаркета
Правило № 3 на ИКЕ на ООН

X

22A

Предни и задни габаритни светлини, стоп сиг- Регламент (ЕО) № 661/2009
нали и горни габаритни светлини за моторни Правило № 7 на ИКЕ на ООН
превозни средства и техните ремаркета

X

22Б

Дневни светлини за моторни превозни средства Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 87 на ИКЕ на ООН

X

22В

Странични габаритни светлини за моторни Регламент (ЕО) № 661/2009
превозни средства и техните ремаркета
Правило № 91 на ИКЕ на ООН

X

23A

Пътепоказатели за моторни превозни средства Регламент (ЕО) № 661/2009
и техните ремаркета
Правило № 6 на ИКЕ на ООН

X

24A

Осветяване на задните регистрационни табели Регламент (ЕО) № 661/2009
на моторни превозни средства и техните ре- Правило № 4 на ИКЕ на ООН
маркета

X

25A

Неразглобяеми фарове (категория SB) за мо- Регламент (ЕО) № 661/2009
торни превозни средства, които излъчват аси- Правило № 31 на ИКЕ на ООН
метрична къса светлина или дълга светлина,
или и двете

X

25Б

Лампи с нажежаема спирала, предназначени за Регламент (ЕО) № 661/ 2009
използване в одобрени светлинни устройства за Правило № 37 на ИКЕ на ООН
моторни превозни средства и техните ремаркета

X

25В

Фарове за моторни превозни средства, оборуд- Регламент (ЕО) № 661/2009
вани с газоразрядни източници на светлина
Правило № 98 на ИКЕ на ООН

X

25Г

Газоразрядни източници на светлина, предназ- Регламент (ЕО) № 661/2009
начени за използване в одобрени газоразряд- Правило № 99 на ИКЕ на ООН
ни светлинни устройства за моторни превозни
средства

X

25Д

Фарове за моторни превозни средства, които Регламент (ЕО) № 661/2009
излъчват асиметрична къса светлина или дълга Правило № 112 на ИКЕ на ООН
светлина, или и двете, оборудвани с лампи с
нажежаема спирала и/или светодиодни модули

X

25Е

Адаптивни системи предни светлини (АСПС) Регламент (ЕО) № 661/2009
за моторни превозни средства
Правило № 123 на ИКЕ на ООН

X

26А

Предни фарове против мъгла за моторни пре- Регламент (ЕО) № 661/2009
возни средства
Правило № 19 на ИКЕ на ООН

X

X

БРОЙ 17
Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

Регулаторен акт

27А

Устройство за теглене

28А

Задни фарове против мъгла за моторни превоз- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни средства и техните ремаркета
Правило № 38 на ИКЕ на ООН

X

29А

Фарове за заден ход за моторни превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства и техните ремаркета
Правило № 23 на ИКЕ на ООН

X

30А

Светлинни устройства за паркиране за мотор- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни превозни средства
Правило № 77 на ИКЕ на ООН

X

31А

Обезопасителни колани, системи за обезопася- Регламент (ЕО) № 661/2009
ване, системи за обезопасяване на деца и сис- Правило № 16 на ИКЕ на ООН
теми за обезопасяване на деца Isofix

X+W6

32А

Поле на видимост

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 125 на ИКЕ на ООН

G

33А

Местоположение и идентификация на органите Регламент (ЕО) № 661/2009
за ръчно управление, сигналните устройства и Правило № 121 на ИКЕ на ООН
показващите уреди

X

34А

Системи за размразяване и срещу изпотяване Регламент (ЕО) № 661/2009
на предното стъкло
Регламент (ЕС) № 672/2010

G (5)

35А

Устройства за почистване и измиване на пред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ното стъкло
Регламент (ЕС) № 1008/2010

G (6)

36А

Отоплителни системи

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 122 на ИКЕ на ООН

X

37А

Калници

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1009/2010

G

38А

Облегалки за глава, вградени или невградени в Регламент (ЕО) № 661/2009
седалките на превозното средство
Правило № 25 на ИКЕ на ООН

41А

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/ Регламент (ЕО) № 595/2009
достъп до информация

44А

Маси и размери

45А

Материали за безопасни стъкла и тяхното мон- Регламент (ЕО) № 661/2009
тиране на превозни средства
Правило № 43 на ИКЕ на ООН

G

Гуми

Наредба № 74 от 2003 г. за одобряване типа на гуми,
одобряване типа на гуми по отношение нивото на
шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови
моторни превозни средства и техните ремаркета по
отношение монтирането на гумите
Директива 92/23/ЕИО

X

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 458/2011

X

46Б

Пневматични гуми за моторни превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства и техните ремаркета (клас C1)
Правило № 30 на ИКЕ на ООН

X

46Г

Гуми по отношение на шум, излъчван при тър- Регламент (ЕО) № 661/2009
каляне, сцепление върху влажна повърхност и Правило № 117 на ИКЕ на ООН
съпротивление при търкаляне (класове C1, C2
и C3)

X

46Д

Резервен комплект за временно използване, Регламент (ЕО) № 661/2009
гуми за движение в спукано състояние/систе- Правило № 64 на ИКЕ на ООН
ма за движение с гуми в спукано състояние и
система за следене на налягането в гумите

G (9А)

50А

Части на механични теглително-прикачни ус- Регламент (ЕО) № 661/2009
тройства за състав от превозни средства
Правило № 55 на ИКЕ на ООН

X (10)

53А

Защита на пътниците в случай на челен удар

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 94 на ИКЕ на ООН

N/A

54А

Защита на пътниците в случай на страничен Регламент (ЕО) № 661/2009
удар
Правило № 95 на ИКЕ на ООН

N/A

46

58

Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1005/2010

М1

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1230/2012

Регламент (ЕО) № 78/2009

E

X
X+W1 (9)
X+W8

G

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

Точка

Предмет

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Регулаторен акт

М1

59

Рециклиране

Наредба № 133 от 2006 г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства по отношение на тяхното
повторно използване, рециклиране и оползотворяване
Директива 2005/64/ЕО

N/A

61

Климатични системи

Наредба № 134 от 2007 г. за емисиите от климатичните системи в моторните превозни средства
Директива 2006/40/ЕО

G

62

Водородна система

Регламент (ЕО) № 79/2009

X

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

X (15)

64

Индикатори за смяна на предавката

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 65/2012

G

67

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ Регламент (ЕО) № 661/2009
(ВНГ) и тяхното монтиране на моторни пре- Правило № 67 на ИКЕ на ООН
возни средства

X

68

Алармени
(АСПС)

X

69

Електрическа безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 100 на ИКЕ на ООН

X

70

Специфични компоненти за сгъстен природен Регламент (ЕО) № 661/2009
газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни Правило № 110 на ИКЕ на ООН
превозни средства

X

системи

за

превозни

средства Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 97 на ИКЕ на ООН

Допълнителни изисквания за изпитване на системата за закрепване на инвалидната количка
и за обезопасяване на седящото в нея лице
Забележка. Прилага се раздел 1 и следният
раздел 2 или 3.
0.
Определения
0.1.	Инвалидна количка образец (ИКО) е инвалидна количка с твърда конструкция за многократно използване, както е определено в
раздел 3 от стандарт ISO 10542-1:2012.
0.2.	Точка Р представлява позицията на ханша на
ползващото инвалидната количка лице, когато то е седнало в ИКО, както е определено в
раздел 3 от стандарт ISO 10542-1:2012.
1.
Общи изисквания
1.1.	Всяко място за инвалидна количка се оборудва с устройства за закрепване, към които се монтира системата за закрепване на
инвалидната количка и за обезопасяване на
седящото в нея лице (СПОСЛ).
1.2.	Долните точки на закрепване на обезопасителните колани на ползващото инвалидната
количка лице трябва да са разположени в
съответствие с т 5.4.2.2 от Правило № 14-07
на ИКЕ на ООН спрямо точка P на инвалидната количка образец, когато тя е поставена в определеното от производителя положение за пътуване. Горната(ите) точка(и)
на ефективно закрепване се разполага(т) на
най-малко 1100 mm над хоризонталната равнина, която преминава през точките на контакт между задните гуми на ИКО и пода на
превозното средство. Това условие трябва да
бъде изпълнено след изпитването, проведено
съгласно т. 2.
1.3.	Прави се оценка дали обезопасителният

колан на лицето от системата СПОСЛ е в
състояние да гарантира съответствие с разпоредбите на т. 8.2.2 – 8.2.2.4 и 8.3.1 – 8.3.4 от
Правило № 16-06 на ИКЕ на ООН.
1.4.	Не е необходимо да се посочва минималният
брой закрепвания тип Isofix за обезопасяване
на седалки за деца. В случай на многоетапно
одобряване, когато системата за закрепване
Isofix е била засегната от направените промени, системата трябва или да бъде изпитана
повторно, или закрепванията се правят неизползваеми. В последния случай етикетите
Isofix се отстраняват и на купувача на превозното средство се предоставя подходяща
информация.
2.	Статично изпитване в превозното средство
2.1.	Устройства за закрепване на системата за
обезопасяване на лицето, седящо в инвалидна количка.
2.1.1.	Устройствата за закрепване на системата за
обезопасяване на лицето, седящо в инвалидна количка, трябва да издържат на статичните сили, предписани за устройствата за
закрепване на системата за обезопасяване на
лицето в Правило № 14-07 на ИКЕ на ООН,
едновременно със статичните сили, прилагани към устройствата за закрепване на системата за прикрепване на инвалидната количка, както е посочено в т. 2.2.
2.2.	Устройства за закрепване на системата за
закрепване на инвалидната количка.
Устройствата за закрепване на системата за
закрепване на инвалидната количка трябва
да издържат в продължение на най-малко 0,2
секунди на следните сили, прилагани чрез
ИКО (или подходяща инвалидна количка об-

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

разец с колесна база, височина на седалката
и точки на закрепване, които са в съответствие със спецификацията относно ИКО) на
височина 300 ± 100 mm от повърхността, на
която е разположена ИКО:
2.2.1.	В случай на обърната напред инвалидна
количка – сила, прилагана едновременно и
съвпадаща със силата, прилагана към устройствата за закрепване на системата за
обезопасяване на лицето, от 24,5 kN и
2.2.2.	Второ изпитване, при което се прилага статична сила от 8,2 kN, насочена по посока задната част на превозното средство.
2.2.3.	В случай на обърната назад инвалидна количка – сила, прилагана едновременно и
съвпадаща със силата, прилагана към устройствата за закрепване на системата за
обезопасяване на лицето, от 8,2 kN и
2.2.4.	Второ изпитване, при което се прилага статична сила от 24,5 kN, насочена по посока
предната част на превозното средство.
2.3.	Компоненти на системата
2.3.1.	Всички компоненти на СПОСЛ трябва да
отговарят на съответните изисквания на
стандарт ISO 10542-1:2012. Динамичното изпитване обаче, определено в приложение А
и т. 5.2.2 и 5.2.3 от стандарт ISO 10542-1:2012,
се провежда на окомплектуваната СПОСЛ,
като се използва геометрията на устройствата
за закрепване на превозното средство вместо геометрията от изпитването, определена в
приложение А към стандарт ISO 10542-1:2012.
Това може да се извърши в рамките на кон-

С Т Р. 1 2 3

струкцията на превозното средство или на
заместваща структура, която е представителна за геометрията на устройствата за закрепване на СПОСЛ на превозното средство.
Местоположението на всяко устройство за
закрепване трябва да бъде в рамките на допустимото отклонение, предвидено в т. 7.7.1
от Правило № 16-06 на ИКЕ на ООН.
2.3.2.	Когато частта от СПОСЛ, която е свързана с
обезопасяване на седящото лице, е одобрена
съгласно Правило № 16-06 на ИКЕ на ООН,
тя се подлага на динамичното изпитване на
окомплектуваната СПОСЛ, определено в
т. 2.3.1, но изискванията на т. 5.1, 5.3 и 5.4 от
стандарт ISO 10542-1:2012 се считат за изпълнени.
3.	Динамично изпитване в превозното средство
3.1.	Напълно оборудваната СПОСЛ се изпитва
посредством динамично изпитване в превозното средство в съответствие с т. 5.2.2
и 5.2.3 и приложение А към стандарт ISO
10542-1:2012, като се изпитват едновременно
всички компоненти/устройства за закрепване и се използва необорудвана каросерия или
представителна структура.
3.2.	Съставните компоненти на СПОСЛ трябва
да отговарят на съответните изисквания на
т. 5.1, 5.3 и 5.4 от стандарт ISO 10542-1:2012.
Тези изисквания се считат за изпълнени по
отношение на системата за обезопасяване на
седящото лице, ако тя е одобрена съгласно
Правило № 16-06 на ИКЕ на ООН.

Част 4
Други превозни средства със специално предназначение (включително специалната група, превозни
средства със заменяемо оборудване и къмпинг-ремаркета)
Изискванията на приложение № 10 трябва да бъдат изпълнени във възможно най-голяма степен.
Изключения се допускат само когато производителят докаже по удовлетворителен за изпълнителния
директор на ИА „АА“ начин, че поради специалното предназначение не е възможно превозното средство
да отговаря на всички изисквания.
Точка

Предмет

Регулаторен акт

M2

M3

N1

N2

N3

Наредба № 61 от 2003 г. за
одобряване типа на нови
моторни превозни средства
по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба
Директива 70/157/ЕИО

H

H

H

H

H

1

Допустимо ниво на шума

2

Емисии (Евро 5 и 6) от леки Регламент (ЕО) № 715/2007 Q (1)
превозни средства/достъп до
информация

O1

O2

O3

O4

Q+V1 (1) Q+V1 (1)

3А Предотвратяване на опас- Регламент (ЕО) № 661/2009
ността от възникване на Правило № 34 на ИКЕ на
пожар (резервоари за течно ООН
гориво)

F

F

F

F

F

X

X

X

X

3Б Задни
нискоразположени Регламент (ЕО) № 661/2009
защитни устройства (ЗНЗУ) Правило № 58 на ИКЕ на
и тяхното монтиране; задна ООН
нискоразположена защита
(ЗНЗ)

X

X

A

A

A

X

X

X

X

С Т Р.
Точка
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Регулаторен акт

M2

M3

4A Място за монтиране и закреп- Регламент (ЕО) № 661/2009 A+R A+R
ване на задните регистраци- Регламент (ЕС) № 1003/2010
онни табели
5A Кормилна уредба
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N1

N2

A+R

A+R

N3

O2

O3

O4

A+R A+R A+R A+R A+R

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 79 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

6A Достъп до превозното сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ство и маневреност
Регламент (ЕС) № 130/2012

X

X

B

B

B

6Б Ключалки на вратите и ком- Регламент (ЕО) № 661/2009
поненти за закрепване на Правило № 11 на ИКЕ на
вратите
ООН

O1

X

X

X

X

B

7A Устройства за звуков сигнал Регламент (ЕО) № 661/2009
и сигнали
Правило № 28 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

8А Устройства за непряко виж- Регламент (ЕО) № 661/2009
дане и тяхното монтиране
Правило № 46 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

9A Спиране на превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009 X (3) X (3)
ства и ремаркета
Правило № 13 на ИКЕ на
ООН

X (3)

X+U1
(3)

X+U1
(3)

X

X

9Б Спиране на леки автомоби- Регламент (ЕО) № 661/2009
ли
Правило № 13-H на ИКЕ на
ООН

X (4)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A Електромагнитна съвмести- Регламент (ЕО) № 661/2009
мост
Правило № 10 на ИКЕ на
ООН

X

13A Защита на моторните пре- Регламент (ЕО) № 661/2009 X
возни средства срещу нераз- Правило № 18 на ИКЕ на (4А)
решено използване
ООН

X

X

X
(4А)

X (4А) X (4А)

13Б Защита на моторните пре- Регламент (ЕО) № 661/2009
возни средства срещу нераз- Правило № 116 на ИКЕ на
решено използване
ООН

X

14A Защита на водача от кор- Регламент (ЕО) № 661/2009
милния механизъм в случай Правило № 12 на ИКЕ на
на удар
ООН

X

15A Седалки, тяхното закрепва- Регламент (ЕО) № 661/2009 D
не и всички видове облегал- Правило № 17 на ИКЕ на (4В)
ки за глава
ООН

D
(4В)

15Б Седалки за пътнически пре- Регламент (ЕО) № 661/2009
возни средства с голям ка- Правило № 80 на ИКЕ на
пацитет
ООН

D

D

17A Достъп до превозното сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ство и маневреност
Регламент (ЕС) № 130/2012

X

17Б Устройство за измерване на Регламент (ЕО) № 661/2009
скоростта, включително не- Правило № 39 на ИКЕ на
говия монтаж
ООН

D

D

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A Задължителна табела на Регламент (ЕО) № 661/2009
производителя и идентифи- Регламент (ЕС) № 19/2011
кационен номер на превозното средство

X

X

X

X

X

19A Устройства за закрепване на Регламент (ЕО) № 661/2009
обезопасителните
колани, Правило № 14 на ИКЕ на
системи за закрепване Isofix ООН
и горни лентови устройства
за закрепване Isofix

D

D

D

D

D

A+N

A+N

20A Монтиране на устройства Регламент (ЕО) № 661/2009 A+N A+N
за осветяване и светлинна Правило № 48 на ИКЕ на
сигнализация на превозни ООН
средства

X (3) X (3)

A+N A+N A+N A+N A+N
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С Т Р. 1 2 5

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

21A Светоотражатели за мотор- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни превозни средства и тех- Правило № 3 на ИКЕ на
ните ремаркета
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A Предни и задни габаритни Регламент (ЕО) № 661/2009
светлини, стопсигнали и Правило № 7 на ИКЕ на
горни габаритни светлини за ООН
моторни превозни средства
и техните ремаркета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22Б Дневни светлини за моторни Регламент (ЕО) № 661/2009
превозни средства
Правило № 87 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

22В Странични габаритни свет- Регламент (ЕО) № 661/2009
лини за моторни превозни Правило № 91 на ИКЕ на
средства и техните ремар- ООН
кета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23А Пътепоказатели за моторни Регламент (ЕО) № 661/2009
превозни средства и техните Правило № 6 на ИКЕ на
ремаркета
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24А Осветяване на задните ре- Регламент (ЕО) № 661/2009
гистрационни табели на мо- Правило № 4 на ИКЕ на
торни превозни средства и ООН
техните ремаркета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25А Неразглобяеми фарове (ка- Регламент (ЕО) № 661/2009
тегория SB) за моторни пре- Правило № 31 на ИКЕ на
возни средства, които излъч- ООН
ват европейска асиметрична
къса светлина или дълга
светлина, или и двете

X

X

X

X

X

25Б Лампи с нажежаема спира- Регламент (ЕО) № 661/2009
ла, предназначени за използ- Правило № 37 на ИКЕ на
ване в одобрени светлинни ООН
устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25В Фарове за моторни превоз- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни средства, оборудвани с Правило № 98 на ИКЕ на
газоразрядни източници на ООН
светлина

X

X

X

X

X

25Г Газоразрядни източници на Регламент (ЕО) № 661/2009
светлина, предназначени за Правило № 99 на ИКЕ на
използване в одобрени газо- ООН
разрядни светлинни устройства за моторни превозни
средства

X

X

X

X

X

25Д Фарове за моторни превоз- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни средства, които излъчват Правило № 112 на ИКЕ на
асиметрична къса светлина ООН
или дълга светлина, или и
двете, оборудвани с лампи
с нажежаема спирала и/или
светодиодни модули

X

X

X

X

X

25Е Адаптивни системи предни Регламент (ЕО) № 661/2009
светлини (АСПС) за мотор- Правило № 123 на ИКЕ на
ни превозни средства
ООН

X

X

X

X

X

26А Предни фарове против мъг- Регламент (ЕО) № 661/2009
ла за моторни превозни Правило № 19 на ИКЕ на
средства
ООН

X

X

X

X

X

27А Устройство за теглене

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1005/2010

A

A

A

A

A

28А Задни фарове против мъгла Регламент (ЕО) № 661/2009
за моторни превозни сред- Правило № 38 на ИКЕ на
ства и техните ремаркета
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

С Т Р.
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Регулаторен акт
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M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

29А Фарове за заден ход за мо- Регламент (ЕО) № 661/2009
торни превозни средства и Правило № 23 на ИКЕ на
техните ремаркета
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30А Светлинни устройства за Регламент (ЕО) № 661/2009
паркиране за моторни пре- Правило № 77 на ИКЕ на
возни средства
ООН

X

X

X

X

X

31А Обезопасителни
колани, Регламент (ЕО) № 661/2009
системи за обезопасяване, Правило № 16 на ИКЕ на
системи за обезопасяване на ООН
деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

D

D

D

D

D

33А Местоположение и иденти- Регламент (ЕО) № 661/2009
фикация на органите за ръч- Правило № 121 на ИКЕ на
но управление, сигналните ООН
устройства и показващите
уреди

X

X

X

X

X

34А Системи за размразяване и Регламент (ЕО) № 661/2009
срещу изпотяване на пред- Регламент (ЕС) № 672/2010
ното стъкло

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

35А Устройства за почистване и Регламент (ЕО) № 661/2009
измиване на предното стък- Регламент (ЕС) № 1008/2010
ло

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

36А Отоплителни системи

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 122 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38А Облегалки за глава, вграде- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни или невградени в седал- Правило № 25 на ИКЕ на
ките на превозното средство ООН

X

H

H (9)

H (9)

H

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41А Емисии (Евро VI) от тежки Регламент (ЕО) № 595/2009 H (9)
превозни средства/достъп до
информация
42А Странична защита на товар- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни превозни средства
Правило № 73 на ИКЕ на
ООН
43А Системи против изпръсква- Регламент (ЕО) № 661/2009
не
Регламент (ЕС) № 109/2011
45А Материали за безопасни Регламент (ЕО) № 661/2009
стъкла и тяхното монтиране Правило № 43 на ИКЕ на
на превозни средства
ООН
46 Гуми

46А Монтиране на гуми

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Наредба № 74 от 2003 г. за
одобряване типа на гуми,
одобряване типа на гуми
по отношение нивото на
шума при контакт с пътя
и одобряване типа на нови
моторни превозни средства
и техните ремаркета по отношение монтирането на
гумите
Директива 92/23/ЕИО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46Б Пневматични гуми за мо- Регламент (ЕО) № 661/2009
торни превозни средства и Правило № 30 на ИКЕ на
техните ремаркета (клас C1) ООН
46В Пневматични гуми за товар- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни превозни средства и тех- Правило № 54 на ИКЕ на
ните ремаркета (класове C2 ООН
и C3)

X

X

X

X

X

X
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46Г Гуми по отношение на шум, Регламент (ЕО) № 661/2009
излъчван при търкаляне, Правило № 117 на ИКЕ на
сцепление върху влажна по- ООН
върхност и съпротивление
при търкаляне (класове C1,
C2 и C3)

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

X (10)

X (10)

X (13)

X (13) X (13) X (13) X (13) X (13)

46Д Резервен комплект за вре- Регламент (ЕО) № 661/2009
менно използване, гуми за Правило № 64 на ИКЕ на
движение в спукано състо- ООН
яние/система за движение с
гуми в спукано състояние и
система за следене на налягането в гумите

X (9А)

47А Ограничаване на скоростта Регламент (ЕО) № 661/2009
на превозните средства
Правило № 89 на ИКЕ на
ООН

X

X

48А Маси и размери

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1230/2012

С Т Р. 1 2 7

49А Товарни превозни средства Регламент (ЕО) № 661/2009
по отношение на техните Правило № 61 на ИКЕ на
външни изпъкнали части ООН
пред задния панел на кабината
50А Части на механични тегли- Регламент (ЕО) № 661/2009 X (10) X (10)
телно-прикачни устройства Правило № 55 на ИКЕ на
за състав от превозни сред- ООН
ства
50Б Късо теглително-прикачно Регламент (ЕО) № 661/2009
устройство (КТПУ); монти- Правило № 102 на ИКЕ на
ране на одобрен тип КТПУ ООН
51А Горимост на материалите, Регламент (ЕО) № 661/2009
използвани за изграждането Правило № 118 на ИКЕ на
на интериора на някои ка- ООН
тегории моторни превозни
средства

X

52А Превозни средства от кате- Регламент (ЕО) № 661/2009
гории М2 и М3
Правило № 107 на ИКЕ на
ООН

X

X

52Б Здравина на каросерията на Регламент (ЕО) № 661/2009
пътнически превозни сред- Правило № 66 на ИКЕ на
ства с голям капацитет
ООН

X

X

54А Защита на пътниците в слу- Регламент (ЕО) № 661/2009
чай на страничен удар
Правило № 95 на ИКЕ на
ООН

A

56А Превозни средства, предназ- Регламент (ЕО) № 661/2009
начени за превоз на опасни Правило № 105 на ИКЕ на
товари
ООН

X (13)

57А Предни нискоразположени Регламент (ЕО) № 661/2009
защитни устройства (ПНЗУ) Правило № 93 на ИКЕ на
и тяхното монтиране; предна ООН
нискоразположена защита
(ПНЗ)
58 Защита на пешеходците

Регламент (ЕО) № 78/2009

59 Рециклиране

Наредба № 133 от 2006 г.
за одобряване типа на нови
моторни превозни средства
по отношение на тяхното
повторно използване, рециклиране и оползотворяване
Директива 2005/64/ЕО

X (10) X (10)

X

X

N/A (*)
N/A

–

С Т Р.
Точка

128

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК

Регулаторен акт

M2

M3

61 Климатични системи

Наредба № 134 от 2007 г. за
емисиите от климатичните
системи в моторните превозни средства
Директива 2006/40/ЕО

62 Водородна система

Регламент (ЕО) № 79/2009

63 Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009 X (15) X (15)

БРОЙ 17
N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X (14)

X

X

X (15)

X (15)

X (15) X (15) X (15) X (15) X (15)

65 Усъвършенствана система за Регламент (ЕО) № 661/2009 N/A N/A
аварийно спиране
Регламент (ЕС) № 347/2012

N/A

N/A

66 Система за предупреждение Регламент (ЕО) № 661/2009 N/A N/A
при напускане на лентата за Регламент (ЕС) № 351/2012
движение

N/A

N/A

X

X

67 Специфични компоненти за Регламент (ЕО) № 661/2009
втечнен нефтен газ (ВНГ) и Правило № 67 на ИКЕ на
тяхното монтиране на мо- ООН
торни превозни средства

X

X

X

X

68 Алармени системи за пре- Регламент (ЕО) № 661/2009
возни средства (АСПС)
Правило № 97 на ИКЕ на
ООН
69 Електрическа безопасност

X

X

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 100 на ИКЕ на
ООН

X

X

X

X

X

70 Специфични компоненти за Регламент (ЕО) № 661/2009
сгъстен природен газ (СПГ) Правило № 110 на ИКЕ на
и тяхното монтиране на мо- ООН
торни превозни средства

X

X

X

X

X

(*) Всяка предна защитна система, доставяна с превозното средство, трябва да отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 78/2009, да притежава номер на одобряване на типа и да е маркирана по
съответния начин.
Част 5
Автокранове
Точка
1

Предмет
Допустимо ниво на шума

Регулаторен акт

N3

Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства по отношение на допустимото ниво на
шум и за одобряване типа на
изпускателната уредба
Директива 70/157/ЕИО

T+Z1

3А

Предотвратяване на опасността от възникване Регламент (ЕО) № 661/2009
на пожар (резервоари за течно гориво)
Правило № 34 на ИКЕ на ООН

X

3Б

Задни нискоразположени защитни устройства Регламент (ЕО) № 661/2009
(ЗНЗУ) и тяхното монтиране; задна нискоразпо- Правило № 58 на ИКЕ на ООН
ложена защита (ЗНЗ)

A

4A

Място за монтиране и закрепване на задните ре- Регламент (ЕО) № 661/2009
гистрационни табели
Регламент (ЕС) № 1003/2010

X

5A

Кормилна уредба

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 79 на ИКЕ на ООН

6A

Достъп до превозното средство и маневреност

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 130/2012

A

7A

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 28 на ИКЕ на ООН

X

8А

Устройства за непряко виждане и тяхното мон- Регламент (ЕО) № 661/2009
тиране
Правило № 46 на ИКЕ на ООН

X

X
Разрешава
се шарнирно
управление

БРОЙ 17
Точка

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Предмет

С Т Р. 1 2 9

Регулаторен акт

N3

9A

Спиране на превозни средства и ремаркета

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 13 на ИКЕ на ООН

U (3)

10A

Електромагнитна съвместимост

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 10 на ИКЕ на ООН

X

13A

Защита на моторните превозни средства срещу Регламент (ЕО) № 661/2009
неразрешено използване
Правило № 18 на ИКЕ на ООН

X (4А)

15A

Седалки, тяхното закрепване и всички видове Регламент (ЕО) № 661/2009
облегалки за глава
Правило № 17 на ИКЕ на ООН

X

17A

Достъп до превозното средство и маневреност

X

17Б

Устройство за измерване на скоростта, включи- Регламент (ЕО) № 661/2009
телно неговия монтаж
Правило № 39 на ИКЕ на ООН

X

18A

Задължителна табела на производителя и иден- Регламент (ЕО) № 661/2009
тификационен номер на превозното средство
Регламент (ЕС) № 19/2011

X

19A

Устройства за закрепване на обезопасителните Регламент (ЕО) № 661/2009
колани, системи за закрепване Isofix и горни Правило № 14 на ИКЕ на ООН
лентови устройства за закрепване Isofix

X

20A

Монтиране на устройства за осветяване и свет- Регламент (ЕО) № 661/2009
линна сигнализация на превозни средства
Правило № 48 на ИКЕ на ООН

A+Y

21A

Светоотражатели за моторни превозни средства Регламент (ЕО) № 661/ 2009
и техните ремаркета
Правило № 3 на ИКЕ на ООН

X

22A

Предни и задни габаритни светлини, стопсигна- Регламент (ЕО) № 661/2009
ли и горни габаритни светлини за моторни пре- Правило № 7 на ИКЕ на ООН
возни средства и техните ремаркета

X

22Б

Дневни светлини за моторни превозни средства

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 87 на ИКЕ на ООН

X

22В

Странични габаритни светлини за моторни пре- Регламент (ЕО) № 661/2009
возни средства и техните ремаркета
Правило № 91 на ИКЕ на ООН

X

23А

Пътепоказатели за моторни превозни средства и Регламент (ЕО) № 661/2009
техните ремаркета
Правило № 6 на ИКЕ на ООН

X

24А

Осветяване на задните регистрационни табели Регламент (ЕО) № 661/2009
на моторни превозни средства и техните ремар- Правило № 4 на ИКЕ на ООН
кета

X

25А

Неразглобяеми фарове (категория SB) за мотор- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни превозни средства, които излъчват европей- Правило № 31 на ИКЕ на ООН
ска асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете

X

25Б

Лампи с нажежаема спирала, предназначени за Регламент (ЕО) № 661/2009
използване в одобрени светлинни устройства за Правило № 37 на ИКЕ на ООН
моторни превозни средства и техните ремаркета

X

25В

Фарове за моторни превозни средства, оборудва- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни с газоразрядни източници на светлина
Правило № 98 на ИКЕ на ООН

X

25Г

Газоразрядни източници на светлина, предназ- Регламент (ЕО) № 661/2009
начени за използване в одобрени газоразрядни Правило № 99 на ИКЕ на ООН
светлинни устройства за моторни превозни средства

X

25Д

Фарове за моторни превозни средства, които Регламент (ЕО) № 661/2009
излъчват асиметрична къса светлина или дъл- Правило № 112 на ИКЕ на ООН
га светлина, или и двете, оборудвани с лампи с
нажежаема спирала и/или светодиодни модули

X

25Е

Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за Регламент (ЕО) № 661/2009
моторни превозни средства
Правило № 123 на ИКЕ на ООН

X

26А

Предни фарове против мъгла за моторни превоз- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни средства
Правило № 19 на ИКЕ на ООН

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 130/2012

С Т Р.

130

Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК
Регулаторен акт

N3

27А

Устройство за теглене

28А

Задни фарове против мъгла за моторни превозни Регламент (ЕО) № 661/2009
средства и техните ремаркета
Правило № 38 на ИКЕ на ООН

X

29А

Фарове за заден ход за моторни превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства и техните ремаркета
Правило № 23 на ИКЕ на ООН

X

30А

Светлинни устройства за паркиране за моторни Регламент (ЕО) № 661/2009
превозни средства
Правило № 77 на ИКЕ на ООН

X

31А

Обезопасителни колани, системи за обезопасява- Регламент (ЕО) № 661/2009
не, системи за обезопасяване на деца и системи Правило № 16 на ИКЕ на ООН
за обезопасяване на деца Isofix

X

33А

Местоположение и идентификация на органите Регламент (ЕО) № 661/2009
за ръчно управление, сигналните устройства и Правило № 121 на ИКЕ на ООН
показващите уреди

X

34А

Системи за размразяване и срещу изпотяване на Регламент (ЕО) № 661/2009
предното стъкло
Регламент (ЕС) № 672/2010

(5)

35А

Устройства за почистване и измиване на пред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ното стъкло
Регламент (ЕС) №1008/2010

(6)

36А

Отоплителни системи

X

41А

Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/ Регламент (ЕО) № 595/2009
достъп до информация

V

42А

Странична защита на товарни превозни средства Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 73 на ИКЕ на ООН

A

43А

Системи против изпръскване

Z1

45А

Материали за безопасни стъкла и тяхното мон- Регламент (ЕО) № 661/2009
тиране на превозни средства
Правило № 43 на ИКЕ на ООН

J

Гуми

Наредба № 74 от 2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение
нивото на шума при контакт с
пътя и одобряване типа на нови
моторни превозни средства и
техните ремаркета по отношение монтирането на гумите
Директива 92/23/ЕИО

X

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 458/2011

X

46В

Пневматични гуми за товарни превозни средства Регламент (ЕО) № 661/2009
и техните ремаркета (класове C2 и C3)
Правило № 54 на ИКЕ на ООН

X

46Г

Гуми по отношение на шум, излъчван при тър- Регламент (ЕО) № 661/2009
каляне, сцепление върху влажна повърхност и Правило № 117 на ИКЕ на ООН
съпротивление при търкаляне (класове C1, C2
и C3)

X

47А

Ограничаване на скоростта на превозните сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства
Правило № 89 на ИКЕ на ООН

X

48А

Маси и размери

A

49А

Товарни превозни средства по отношение на тех- Регламент (ЕО) № 661/2009
ните външни изпъкнали части пред задния па- Правило № 61 на ИКЕ на ООН
нел на кабината

A

50А

Части на механични теглително-прикачни ус- Регламент (ЕО) № 661/2009
тройства за състав от превозни средства
Правило № 55 на ИКЕ на ООН

X (10)

46

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1005/2010

БРОЙ 17

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 122 на ИКЕ на ООН

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 109/2011

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1230/2012

A

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

Точка

ВЕСТНИК

Предмет

С Т Р. 1 3 1

Регулаторен акт

N3

50Б

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ); Регламент (ЕО) № 661/2009
монтиране на одобрен тип КТПУ
Правило № 102 на ИКЕ на ООН

X (10)

57А

Предни нискоразположени защитни устройства Регламент (ЕО) № 661/2009
(ПНЗУ) и тяхното монтиране; предна ниско- Правило № 93 на ИКЕ на ООН
разположена защита (ПНЗ)

X

62

Водородна система

Регламент (ЕО) № 79/2009

X

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

X (15)

65

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 347/2012

N/A (16)

66

Система за предупреждение при напускане на Регламент (ЕО) № 661/2009
лентата за движение
Регламент (ЕС) № 351/2012

N/A (17)

67

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ Регламент (ЕО) № 661/2009
(ВНГ) и тяхното монтиране на моторни превоз- Правило № 67 на ИКЕ на ООН
ни средства

X

69

Електрическа безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 100 на ИКЕ на ООН

X

70

Специфични компоненти за сгъстен природен Регламент (ЕО) № 661/2009
газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни пре- Правило № 110 на ИКЕ на ООН
возни средства

X

Част 6
Превозни средства за превоз на извънгабаритни товари
Точка
1

Предмет
Допустимо ниво на шума

Регулаторен акт

N3

Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни
средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване
типа на изпускателната уредба
Директива 70/157/ЕИО

T

O4

3А

Предотвратяване на опасността от Регламент (ЕО) № 661/2009
възникване на пожар (резервоари за Правило № 34 на ИКЕ на ООН
течно гориво)

X

X

3Б

Задни нискоразположени защитни Регламент (ЕО) № 661/2009
устройства (ЗНЗУ) и тяхното монти- Правило № 58 на ИКЕ на ООН
ране; задна нискоразположена защита (ЗНЗ)

A

A

4A

Място за монтиране и закрепване на Регламент (ЕО) № 661/2009
задните регистрационни табели
Регламент (ЕС) № 1003/2010

X

A+R

5A

Кормилна уредба

Х
Разрешава се
шарнирно управление

X

6A

Достъп до превозното средство и ма- Регламент (ЕО) № 661/2009
невреност
Регламент (ЕС) № 130/2012

X

7A

Устройства за звуков сигнал и сиг- Регламент (ЕО) № 661/2009
нали
Правило № 28 на ИКЕ на ООН

X

8A

Устройства за непряко виждане и Регламент (ЕО) № 661/2009
тяхното монтиране
Правило № 46 на ИКЕ на ООН

X

9A

Спиране на превозни средства и ре- Регламент (ЕО) № 661/2009
маркета
Правило № 13 на ИКЕ на ООН

U (3)

X (3)

10A

Електромагнитна съвместимост

X

X

13A

Защита на моторните превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства срещу неразрешено използване Правило № 18 на ИКЕ на ООН

X (4А)

15A

Седалки, тяхното закрепване и всич- Регламент (ЕО) № 661/2009
ки видове облегалки за глава
Правило № 17 на ИКЕ на ООН

X

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 79 на ИКЕ на ООН

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 10 на ИКЕ на ООН

С Т Р.

132

Точка

ДЪРЖАВЕН
Предмет

ВЕСТНИК
Регулаторен акт

БРОЙ 17
N3

O4

17A

Достъп до превозното средство и ма- Регламент (ЕО) № 661/2009
невреност
Регламент (ЕС) № 130/2012

X

17Б

Устройство за измерване на скорост- Регламент (ЕО) № 661/2009
та, включително неговия монтаж
Правило № 39 на ИКЕ на ООН

X

18A

Задължителна табела на производи- Регламент (ЕО) № 661/2009
теля и идентификационен номер на Регламент (ЕС) № 19/2011
превозното средство

X

19A

Устройства за закрепване на обе- Регламент (ЕО) № 661/2009
зопасителните колани, системи за Правило № 14 на ИКЕ на ООН
закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

X

20A

Монтиране на устройства за осветя- Регламент (ЕО) № 661/2009
ване и светлинна сигнализация на Правило № 48 на ИКЕ на ООН
превозни средства

X

A+N

21A

Светоотражатели за моторни пре- Регламент (ЕО) № 661/2009
возни средства и техните ремаркета Правило № 3 на ИКЕ на ООН

X

X

22A

Предни и задни габаритни светлини, Регламент (ЕО) № 661/2009
стопсигнали и горни габаритни свет- Правило № 7 на ИКЕ на ООН
лини за моторни превозни средства
и техните ремаркета

X

X

22Б

Дневни светлини за моторни превоз- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни средства
Правило № 87 на ИКЕ на ООН

X

22В

Странични габаритни светлини за Регламент (ЕО) № 661/2009
моторни превозни средства и техни- Правило № 91 на ИКЕ на ООН
те ремаркета

X

X

23А

Пътепоказатели за моторни превоз- Регламент (ЕО) № 661/2009
ни средства и техните ремаркета
Правило № 6 на ИКЕ на ООН

X

X

24А

Осветяване на задните регистраци- Регламент (ЕО) № 661/2009
онни табели на моторни превозни Правило № 4 на ИКЕ на ООН
средства и техните ремаркета

X

X

25А

Неразглобяеми фарове (категория Регламент (ЕО) № 661/2009
SB) за моторни превозни средства, Правило № 31 на ИКЕ на ООН
които излъчват европейска асиметрична къса светлина или дълга
светлина, или и двете

X

25Б

Лампи с нажежаема спирала, пред- Регламент (ЕО) № 661/2009
назначени за използване в одобрени Правило № 37 на ИКЕ на ООН
светлинни устройства за моторни
превозни средства и техните ремаркета

X

25В

Фарове за моторни превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства, оборудвани с газоразрядни из- Правило № 98 на ИКЕ на ООН
точници на светлина

X

25Г

Газоразрядни източници на свет- Регламент (ЕО) № 661/2009
лина, предназначени за използване Правило № 99 на ИКЕ на ООН
в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни
средства

X

25Д

Фарове за моторни превозни сред- Регламент (ЕО) № 661/2009
ства, които излъчват асиметрична Правило № 112 на ИКЕ на ООН
къса светлина или дълга светлина,
или и двете, оборудвани с лампи с
нажежаема спирала и/или светодиодни модули

X

X

X
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25Е

Адаптивни системи предни светлини Регламент (ЕО) № 661/2009
(АСПС) за моторни превозни сред- Правило № 123 на ИКЕ на ООН
ства

X

26А

Предни фарове против мъгла за мо- Регламент (ЕО) № 661/2009
торни превозни средства
Правило № 19 на ИКЕ на ООН

X

27А

Устройство за теглене

A

28А

Задни фарове против мъгла за мо- Регламент (ЕО) № 661/2009
торни превозни средства и техните Правило № 38 на ИКЕ на ООН
ремаркета

X

X

29А

Фарове за заден ход за моторни пре- Регламент (ЕО) № 661/2009
возни средства и техните ремаркета Правило № 23 на ИКЕ на ООН

X

X

30А

Светлинни устройства за паркиране Регламент (ЕО) № 661/2009
за моторни превозни средства
Правило № 77 на ИКЕ на ООН

X

31А

Обезопасителни колани, системи за Регламент (ЕО) № 661/2009
обезопасяване, системи за обезопа- Правило № 16 на ИКЕ на ООН
сяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

X

33А

Местоположение и идентификация Регламент (ЕО) № 661/2009
на органите за ръчно управление, Правило № 121 на ИКЕ на ООН
сигналните устройства и показващите уреди

X

34А

Системи за размразяване и срещу Регламент (ЕО) № 661/2009
изпотяване на предното стъкло
Регламент (ЕС) № 672/2010

(5)

35А

Устройства за почистване и измива- Регламент (ЕО) № 661/2009
не на предното стъкло
Регламент (ЕС) № 1008/2010

(6)

36А

Отоплителни системи

X

41А

Емисии (Евро VI) от тежки превоз- Регламент (ЕО) № 595/2009
ни средства/достъп до информация

42А

Странична защита на товарни пре- Регламент (ЕО) № 661/2009
возни средства
Правило № 73 на ИКЕ на ООН

X

A

43А

Системи против изпръскване

X

A

45А

Материали за безопасни стъкла и Регламент (ЕО) № 661/2009
тяхното монтиране на превозни Правило № 43 на ИКЕ на ООН
средства

X

Гуми

Наредба № 74 от 2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа
на гуми по отношение нивото на
шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по
отношение монтирането на гумите
Директива 92/23/ЕИО

X

I

46А

Монтиране на гуми

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 458/2011

X

I

46В

Пневматични гуми за товарни пре- Регламент (ЕО) № 661/2009
возни средства и техните ремаркета Правило № 54 на ИКЕ на ООН
(класове C2 и C3)

X

I

46Г

Гуми по отношение на шум, излъч- Регламент (ЕО) № 661/2009
ван при търкаляне, сцепление върху Правило № 117 на ИКЕ на ООН
влажна повърхност и съпротивление
при търкаляне (класове C1, C2 и C3)

X

I

46

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1005/2010

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 122 на ИКЕ на ООН

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 109/2011

X (9)

С Т Р.
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62

Ограничаване на скоростта на пре- Регламент (ЕО) № 661/2009
возните средства
Правило № 89 на ИКЕ на ООН
Маси и размери
Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 1230/2012
Товарни превозни средства по отно- Регламент (ЕО) № 661/2009
шение на техните външни изпъкнали Правило № 61 на ИКЕ на ООН
части пред задния панел на кабината
Части на механични теглително-при- Регламент (ЕО) № 661/2009
качни устройства за състав от пре- Правило № 55 на ИКЕ на ООН
возни средства
Късо теглително-прикачно устрой- Регламент (ЕО) № 661/2009
ство (КТПУ); монтиране на одобрен Правило № 102 на ИКЕ на ООН
тип КТПУ
Превозни средства, предназначени за Регламент (ЕО) № 661/2009
превоз на опасни товари
Правило № 105 на ИКЕ на ООН
Предни нискоразположени защитни Регламент (ЕО) № 661/2009
устройства (ПНЗУ) и тяхното мон- Правило № 93 на ИКЕ на ООН
тиране; предна нискоразположена
защита (ПНЗ)
Водородна система
Регламент (ЕО) № 79/2009

63

Обща безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009

65

Усъвършенствана система за аварийно спиране
Система за предупреждение при напускане на лентата за движение
Специфични компоненти за втечнен
нефтен газ (ВНГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства
Електрическа безопасност

Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 347/2012
Регламент (ЕО) № 661/2009
Регламент (ЕС) № 351/2012
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 67 на ИКЕ на ООН

48А
49А
50А
50Б
56А
57А

66
67
69
70

Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 100 на ИКЕ на ООН
Специфични компоненти за сгъстен Регламент (ЕО) № 661/2009
природен газ (СПГ) и тяхното мон- Правило № 110 на ИКЕ на ООН
тиране на моторни превозни средства

Значение на символите:
X	Прилагат се изискванията на съответния
регулаторен акт. Сериите от изменения на
правилата на ИКЕ на ООН, които се прилагат задължително, са изброени в приложение IV на Регламент (ЕО) № 661/2009.
Серии от изменения, приети впоследствие,
се приемат като алтернатива. Изпълнителният директор на ИА „АА“ може да издава
изменения на съществуващи одобрения на
типа, издадени в съответствие с предишните регулаторни актове по смисъла на § 1,
т. 2 от допълнителните разпоредби, които са
отменени с Регламент (ЕО) № 661/2009, при
условията, определени в член 13, параграф
14 от Регламент (ЕО) № 661/2009.
N/A	Този регулаторен акт не се прилага за това
превозно средство (няма изисквания).
(1)	За превозни средства с референтна маса, ненадвишаваща 2610 kg. По искане на производителя може да се прилага и за превозни
средства с референтна маса, ненадвишаваща
2840 kg. По отношение на достъпа до информация за други части (например жилищното
помещение) от базовото превозно средство
е достатъчно производителят да предоставя достъп до информация за ремонта и тех-
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ническото обслужване по леснодостъпен и
бърз начин.
(2)	В случай на превозни средства, оборудвани с уредба, работеща с втечнен нефтен газ
(ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ), е
необходимо одобрение на типа превозно
средство в съответствие с Правило № 67 на
ИКЕ на ООН или Правило № 110 на ИКЕ
на ООН.
(3)	Монтирането на електронна система за
управление на стабилността се изисква в
съответствие с член 12 от Регламент (ЕО)
№ 661/2009. Прилагат се датите за прилагане, посочени в приложение V на Регламент
(ЕО) № 661/2009. В съответствие с Правило
№ 13 на ИКЕ на ООН монтирането на електронна система за управление на стабилността („ESC“) не се изисква за превозните
средства със специално предназначение от
категории M2, M3, N2 и N3, както и за превозните средства за превоз на извънгабаритни
товари и ремаркетата с места за правостоящи пътници. Превозните средства от категория N1 могат да бъдат одобрени съгласно
Правило № 13 на ИКЕ на ООН или Правило
№ 13-H на ИКЕ на ООН.

БРОЙ 17
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(4)	Монтирането на електронна система за управление на стабилността се изисква в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО)
№ 661/2009. Следователно изискванията,
посочени в приложение 9, част А от Правило № 13-H на ИКЕ на ООН, трябва да се
спазват за целите на ЕО одобряване на типа
на новите типове превозни средства, както и
за регистрацията, продажбата и пускането в
употреба на нови превозни средства. Прилагат се датите за прилагане, посочени в член
13 от Регламент (ЕО) № 661/2009. Превозните средства от категория N1 могат да бъдат
одобрени съгласно Правило № 13 на ИКЕ на
ООН или Правило № 13-H на ИКЕ на ООН.
(4А)	Когато е монтирано, защитното устройство
трябва да отговаря на изискванията на Правило № 18 на ИКЕ на ООН.
(4В)	Посоченият регламент се прилага за седалките, които не попадат в обхвата на Правило
№ 80 на ИКЕ на ООН.
(5)	Превозните средства от категории, различни
от М1, не е необходимо да отговарят напълно на изискванията на регулаторния акт, но
трябва да бъдат оборудвани с подходящо устройство за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло.
(6)	Превозните средства от категории, различни
от М1, не е необходимо да отговарят напълно на изискванията на регулаторния акт, но
трябва да бъдат оборудвани с подходящи устройства за почистване и измиване на предното стъкло.
(9)	За превозни средства с референтна маса над
2610 kg, които са без одобрение на типа съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 (по искане на производителя и при положение че референтната им маса не надвишава 2840 kg).
За частите, които са различни от базовото
превозно средство, е достатъчно производителят да предоставя достъп до информация
за ремонта и техническото обслужване по
леснодостъпен и бърз начин.
За други варианти – виж член 2 от Регламент
(ЕО) № 595/2009.
(9А)	Прилага се само когато на тези превозни
средства е монтирано оборудване, попадащо
в обхвата на Правило № 64 на ИКЕ на ООН.
Системата за следене на налягането в гумите
за превозни средства от категория M1 се прилага задължително в съответствие с член 9,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 661/2009.
(10)	Прилага се само за превозни средства, оборудвани с теглително-прикачно(и) устройство(а).
(11)	Прилага се за превозни средства с технически допустима максимална маса, ненадвишаваща 2,5 тона.
(12)	Прилага се само за превозни средства, при
които „основната точка на седенето“ (точка
„R“) на най-ниската седалка е на не повече
от 700 mm над земната повърхност.
(13)	Прилага се само когато производителят подаде заявление за одобряване на типа на превозни средства, предназначени за превоз на
опасни товари.
(14)	Прилага се само за превозни средства от категория N1, клас I (референтна маса ≤ 1305 kg).

ВЕСТНИК
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(15)	По искане на производителя може да бъде
издадено одобряване на типа съгласно тази
точка като алтернатива на получаване на
одобряване на типа по всяка отделна точка, попадаща в обхвата на Регламент (ЕО)
№ 661/2009.
(16)	Монтирането на усъвършенствана система за
аварийно спиране не се изисква за превозните средства със специално предназначение
в съответствие с член 1 от Регламент (ЕС)
№ 347/2012.
(17)	Монтирането на система за предупреждение
при напускане на лентата за движение не се
изисква за превозните средства със специално предназначение в съответствие с член 1 от
Регламент (ЕС) № 351/2012.
А	Изискванията трябва да бъдат изпълнени във
възможно най-голяма степен. Изпълнителният директор на ИА „АА“ може да предоставя изключение(я) само ако производителят
докаже, че поради специалното предназначение не е възможно превозното средство да
отговаря на изискванията. Предоставените
изключения се описват в сертификата за
одобряване на типа на превозното средство
и в сертификата за съответствие (забележка – точка 52).
А1	Монтирането на ESC не е задължително.
При многоетапни одобрения, когато направените на определен етап изменения има
вероятност да окажат влияние върху функционирането на системата ESC на базовото превозно средство, производителят може
или да изключи системата, или да докаже,
че превозното средство не е станало опасно
или нестабилно. Това може да бъде доказано
например чрез извършване на бързи маневри
за промяна на лентата на движение във всяка посока при 80 km/h с достатъчна амплитуда, за да се предизвика задействането на
системата ESC. Тези задействания трябва да
бъдат добре контролирани и трябва да подобряват стабилността на превозното средство.
Техническата служба има право да изисква
провеждане на допълнително изпитване, ако
сметне това за необходимо.
В	Прилага се ограничено за врати, които осигуряват достъп до седалки, предназначени
за нормално използване, когато превозното
средство е в движение и когато разстоянието между точката R на седалката и средната
равнина на повърхността на вратата, измерено перпендикулярно на надлъжната средна
равнина на превозното средство, не надвишава 500 mm.
C	Прилага се ограничено за тази част на превозното средство, която е пред най-задната
седалка, предназначена за нормално използване, когато превозното средство е в
движение, и също ограничено за зоната за
удар на главата, както е определено в регулаторния акт.
D	Прилага се ограничено за седалки, предназначени за нормално използване, когато превозното средство е в движение. Седалките,
които не са предназначени за използване,
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когато превозното средство е в движение,
трябва да бъдат ясно обозначени за пътниците чрез пиктограма или знак с подходящ
текст. Не се прилагат изискванията относно
задържането на багаж от Правило № 17 на
ИКЕ на ООН.
E	Само отпред.
F	Разрешава се изменение на разположението
и дължината на тръбата за повторно зареждане с гориво, както и промяна на местоположението на резервоара в превозното средство.
G	При многоетапно одобрение могат също да
бъдат използвани изискванията според категорията на базовото/некомплектуваното превозно средство (например шасито, на основата на което е изградено превозното средство
със специално предназначение).
H	Без допълнително изпитване се допуска изменение на дължината на изпускателната
система след последния шумозаглушител,
която не надвишава 2 m.
I	Гумите трябва да имат одобряване на типа
съгласно изискванията на Правило № 54 на
ИКЕ на ООН, дори ако предвидената конструктивна скорост на превозното средство е
по-ниска от 80 km/h. Товароносимостта може
да се подбира в зависимост от максималната
конструктивна скорост на ремаркето по споразумение с производителя на гумите.
J	За цялото остъкляване, с изключение на остъкляването на кабината на водача (предно и
странични стъкла), материалът може да бъде
безопасно стъкло или твърда пластмаса.
K	Разрешават се допълнителни сигнални устройства за тревога при опасност.
L	Прилага се ограничено за седалки, предназначени за нормално използване, когато
превозното средство е в движение. На задните седящи места се изискват най-малко
устройства за закрепване на надбедрени колани. Седалките, които не са предназначени
за използване, когато превозното средство е
в движение, трябва да бъдат ясно обозначени за пътниците чрез пиктограма или знак
с подходящ текст. За линейки и катафалки
не се изисква наличието на закрепвания
тип Isofix.
M	Прилага се ограничено за седалки, предназначени за нормално използване, когато превозното средство е в движение. На всички
задни седящи места се изискват най-малко
надбедрени колани. Седалките, които не са
предназначени за използване, когато превозното средство е в движение, трябва да бъдат
ясно обозначени за пътниците чрез пиктограма или знак с подходящ текст. За линейки и катафалки не се изисква наличието на
закрепвания тип Isofix.
N	При условие че всички задължителни устройства за осветяване са монтирани и не е
нарушена геометричната видимост.
Q	Без допълнително изпитване се допуска изменение на дължината на изпускателната
система след последния шумозаглушител,
която не надвишава 2 m. ЕО одобряването
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на типа, издадено за най-представителното
базово превозно средство, остава валидно
независимо от промяната на референтното
тегло.
R	При условие че регистрационните табели на
всички държави членки могат да се монтират и да останат видими.
S	Коефициентът на пропускане на светлината
е най-малко 60 %, а ъгълът на закриване на
видимостта от колона „А“ е не повече от 10°.
T	Изпитването се извършва само на комплектувано/напълно комплектувано превозно
средство. Превозното средство може да се
изпитва в съответствие с Наредба № 61. По
отношение на т. 1.4 от приложение № 2 на
Наредба № 61 са приложими следните гранични стойности:
а) 81 dB(A) за превозни средства с мощност
на двигателя, по-малка от 75 kW;
б) 83 dB(A) за превозни средства с мощност
на двигателя не по-малка от 75 kW, но помалка от 150 kW;
в) 84 dB(A) за превозни средства с мощност
на двигателя не по-малка от 150 kW.
U	Изпитването се извършва само на комплектувано/напълно комплектувано превозно
средство. Превозни средства с до 4 оси трябва да отговарят на всички изисквания, определени в регулаторния акт. Изключения се
допускат за превозни средства с повече от 4
оси, при условие че:
– те са оправдани от конкретната конструкция;
– всички изисквания относно спирането,
свързани със спирачната уредба за паркиране, работната и спомагателната спирачна
уредба, определени в регулаторния акт, са
спазени.
U1	Антиблокираща спирачна система не е задължителна за превозни средства с хидростатично задвижване.
V	Като алтернатива може да се прилага и Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на двигатели с вътрешно
горене за извънпътна техника по отношение
на емисиите на замърсители (ДВ, бр. 28 от
2004 г.).
V1	За превозни средства с хидростатично задвижване като алтернатива може да се прилага и Наредба № 10.
W0	Без допълнително изпитване се допуска изменение на дължината на изпускателната
система, при условие че противоналягането
е сходно. Ако се изисква провеждане на ново
изпитване, се разрешава надвишаване с 2
dB(A) на приложимата гранична стойност.
W1	Изискванията трябва да са спазени, но се допуска изменение на изпускателната система
без допълнително изпитване на емисиите от
изходната тръба на последния шумозаглушител и на разхода на CO2/гориво, при условие че устройствата за контрол на емисиите,
включително филтрите за прахови частици
(ако има такива), не са засегнати. За измененото превозно средство не се изискват нови
изпитвания за изпаряване, при условие че

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

устройствата за контрол на изпаряването се
поддържат, както са монтирани от производителя на базовото превозно средство.
ЕО одобряване на типа, издадено за найпредставителното базово превозно средство,
остава валидно независимо от промяната на
референтната маса.
W2	Допуска се без допълнително изпитване изменение на разположението, дължината на
тръбата за повторно зареждане с гориво,
маркуча за горивото и тръбите за изпаряване
на гориво. Допуска се преместване на оригиналния резервоар за гориво, при условие
че са изпълнени всички изисквания. Не е задължително извършването на допълнително
изпитване в съответствие с приложение 5 на
Правило № 34 на ИКЕ на ООН.
W3	Надлъжната равнина на предвиденото положение за пътуване на инвалидната количка
трябва да бъде успоредна на надлъжната равнина на превозното средство.
На собственика на превозното средство
се предоставя подходяща информация, че
се препоръчва използването на инвалидна
количка със структура, съответстваща на
изискванията от съответната част от стандарт ISO 7176-19:2008, така че да може да
издържа силите, предавани от механизма за
прикрепване по време на различните условия
на управление.
На седалките на превозното средство могат
да се правят подходящи приспособявания
без допълнително изпитване, при условие че
на техническата служба може да бъде доказано, че техните устройства за закрепване,
механизми и облегалки за глава гарантират
същото ниво на ефективност.
Не се прилагат изискванията относно задържането на багаж от Правило № 17 на ИКЕ
на ООН.
W4	Изисква се съответствие с регулаторния(те)
акт(ове) за приспособленията за качване, когато са в неработна позиция.
W5	Всяко място за инвалидна количка се оборудва с устройства за закрепване, към които
се монтира системата за закрепване на инвалидната количка и за обезопасяване на седящото в нея лице (СПОСЛ), които отговарят
на допълнителните разпоредби на част 3.
W6	Всяко място за инвалидна количка се оборудва с колан за обезопасяване на седящото в
количката лице, който отговаря на допълнителните разпоредби на част 3.
Когато поради направените промени точките
на закрепване на обезопасителните колани
трябва да бъдат преместени извън допустимите граници, предвидени в т. 7.7.1 от Правило № 16-06 на ИКЕ на ООН, техническата
служба проверява дали промяната представлява най-лошият вариант, или не. В този
случай се провежда изпитването, предвидено в т. 7.7.1 от Правило № 16-06 на ИКЕ на
ООН. Не е необходимо да се издава изменение на ЕО одобряването на типа. Изпитването може да бъде извършено, като се използват
компоненти, които не са били подложени на
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изпитването за кондициониране, предвидено
в Правило № 16-06 на ИКЕ на ООН.
W8	За целите на изчисленията масата на инвалидната количка заедно с нейния ползвател
се приема за 160 kg. Масата трябва да се концентрира в точката Р от инвалидната количка образец в заявеното от производителя нейно положение за пътуване.
Всякакви ограничения на пътниковместимостта, произтичащи от използването на
инвалидна(и) количка(и), трябва да са отбелязани в ръководството на водача, на страница
2 от сертификата за ЕС одобряване на типа
на превозното средство и в сертификата за
съответствие (в раздел „Забележки“).
Y	При условие че всички задължителни устройства за осветяване са монтирани.
Z	Изискванията относно издаването навън на
отворените прозорци не се прилагат по отношение на жилищното помещение.
Z1	Автокрановете с повече от шест оси се считат за превозни средства с повишена проходимост (N3G), когато най-малко три оси са
задвижващи и при условие че са изпълнени
разпоредбите на т. 4.3, букви „б“, „бб“ и „вв“ и
буква „в“ от част А на приложение № 1.“

§ 13. Приложение № 13 към чл. 46, ал. 3 се
отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Наредба № 62 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства
и техните ремаркета по отношение на страничната защита (загл. изм., ДВ, бр. 60 от 2006 г.)
(обн., ДВ, бр. 87 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 60 от
2006 г.) се отменя.
§ 15. Наредба № 63 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства
и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна
сигнализация (загл. изм., ДВ, бр. 60 от 2006 г.)
(обн., ДВ, бр. 87 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 60
от 2006 г., бр. 73 от 2008 г., бр. 72 от 2009 г.) се
отменя.
§ 16. Наредба № 64 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на устройствата за измерване на
скоростта и на оборудването за заден ход (загл.
изм., ДВ, бр. 61 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 87 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2006 г.) се отменя.
§ 17. Наредба № 65 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на устройства за звуков сигнал на моторни превозни средства (загл. изм., ДВ, бр. 61
от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 87 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 61 от 2006 г.; бр. 77 от 2007 г.; бр. 77 от
2013 г.) се отменя.
§ 18. Наредба № 67 от 2003 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите
за течно гориво и на задната нискоразположена
защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 58 от 2006 г.; бр. 24 от 2007 г.;
бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
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§ 19. Наредба № 68 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на масите
и размерите (загл. изм., ДВ, бр. 61 от 2006 г.)
(обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 61 от
2006 г.) се отменя.
§ 20. Наредба № 69 от 2003 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на безопасните
стъкла и за одобряване типа на безопасни стъкла (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 54
от 2006 г.) се отменя.
§ 21. Наредба № 70 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по
отношение на устройства за ограничаване на
скоростта или на бордови системи за ограничаване на скоростта и за одобряване типа на устройствата за ограничаване на скоростта (обн.,
ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 39 и 63 от
2006 г.) се отменя.
§ 22. Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните
уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки (обн., ДВ, бр. 22 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2006 г., бр. 77 от
2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 23. Наредба № 72 от 2003 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на механичните
теглително-прикачни устройства и за одобряване типа на механични теглително-прикачни
устройства (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 57 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от
2013 г.) се отменя.
§ 24. Наредба № 75 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства
от категориите М2, М3, N и техните ремаркета
от категория О по отношение на масите и размерите (загл. изм., ДВ, бр. 92 от 2006 г.) (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 40 и 92 от
2006 г.) се отменя.
§ 25. Наредба № 76 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на пътепоказатели за моторни
превозни средства и техните ремаркета (загл.
изм., ДВ, бр. 92 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 106 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2006 г., бр. 77 от
2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 26. Наредба № 78 от 2006 г. за одобряване
типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи
газове и частици; двигатели с принудително запалване, работещи с гориво „природен газ“ или
„втечнен нефтен газ“, по отношение на емисиите замърсяващи газове; нови моторни превозни
средства, оборудвани с тези двигатели (обн., ДВ,
бр. 1 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2009 г.; изм.,
бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 27. Наредба № 79 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета, предназначени за превоз на
опасни товари по пътищата (обн., ДВ, бр. 22 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2006 г.) се отменя.
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§ 28. Наредба № 80 от 2004 г. за одобряване
типа на предни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета
(обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 79
от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се
отменя.
§ 29. Наредба № 81 от 2004 г. за одобряване
типа на осветители на задния регистрационен
номер на моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 23 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от
2013 г.) се отменя.
§ 30. Наредба № 82 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на устройствата за теглене на моторни превозни средства (загл. изм., ДВ, бр. 87
от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 23 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 87 от 2006 г.) се отменя.
§ 31. Наредба № 83 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета по отношение на отоплителните системи и за одобряване типа на отоплител (загл. изм., ДВ, бр. 92 от 2006 г. и бр. 79 от
2007 г.) (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 39 и 92 от 2006 г., бр. 79 от 2007 г., бр. 77 от
2013 г.) се отменя.
§ 32. Наредба № 84 от 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства
по отношение на външните изпъкнали части
(обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 79 от
2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 42 от 2008 г., бр. 77
от 2013 г.) се отменя.
§ 33. Наредба № 85 от 2004 г. за одобряване
типа на фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ,
бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2006 г.,
бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 34. Наредба № 86 от 2004 г. за одобряване типа на габаритни светлини, стопсигнали и
дневни светлини на моторни превозни средства
и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 92 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г.,
бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 35. Наредба № 87 от 2004 г. за одобряване
типа на задни фарове против мъгла на моторни
превозни средства и техните ремаркета (загл.
изм., ДВ, бр. 90 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 24 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 77 от
2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 36. Наредба № 88 от 2004 г. за одобряване
на типа на светлинни устройства за паркиране
на нови моторни превозни средства (обн., ДВ,
бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г.,
бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 37. Наредба № 89 от 2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ,
бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2006 г.,
бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 38. Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по
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отношение закрепването на обезопасителните
колани (обн., ДВ, бр. 26 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 54 от 2006 г.) се отменя.
§ 39. Наредба № 91 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа
на електрически/електронен монтажен възел
по отношение на електромагнитната съвместимост (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 52 и 61 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 84 от
2009 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 40. Наредба № 92 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета по отношение на вратите
(обн., ДВ, бр. 30 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 67 от
2006 г.) се отменя.
§ 41. Наредба № 93 от 2004 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на кормилната
уредба и нейното оборудване (обн., ДВ, бр. 30
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г.) се отменя.
§ 42. Наредба № 94 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на облегалки за глава на седалките
на моторни превозни средства (загл. изм., ДВ,
бр. 92 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 30 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 92 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г.,
бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 43. Наредба № 95а от 2006 г. за одобряване типа на устройство за непряко виждане и
за одобряване типа на нови моторни превозни
средства по отношение монтирането на устройства за непряко виждане (обн., ДВ, бр. 39 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от
2013 г.) се отменя.
§ 44. Наредба № 96 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от
категории M1 и N1 по отношение защитата на
пътниците при страничен удар (обн., ДВ, бр. 33
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.) се отменя.
§ 45. Наредба № 97 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за
превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (обн., ДВ, бр. 36 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 11 и 77 от 2007 г., бр. 77
от 2013 г.) се отменя.
§ 46. Наредба № 98 от 2004 г. за изискванията към формата и размерите на мястото за монтиране на задните регистрационни табели на
моторните превозни средства и техните ремаркета при одобряване на типа (обн., ДВ, бр. 36 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.) се отменя.
§ 47. Наредба № 99 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на предните ниско разположени
защитни устройства, на техния монтаж и за
одобряване типа на предни ниско разположени
защитни устройства (обн., ДВ, бр. 36 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 2 и 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.)
се отменя.
§ 48. Наредба № 100 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства
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по отношение на седалките, тяхното закрепване
и облегалки за глава и за ЕО одобряване типа
на седалки (загл. изм., ДВ, бр. 56 от 2006 г.)
(обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 56 от
2006 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 49. Наредба № 101 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от
категория N по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината
(обн., ДВ, бр. 39 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 100
от 2006 г.) се отменя.
§ 50. Наредба № 102 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от
категория М3 и компоненти по отношение на
пожароустойчивостта на вътрешното оборудване (обн., ДВ, бр. 41 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12
и 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 51. (1) Наредба № 103 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на мощността на двигателя (загл.
изм., ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 44 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2007 г., бр. 75 от
2012 г.) се отменя.
(2) Сертификатите за одобряване на типа,
издадени по реда на наредбата по ал. 1 и/или
Правило № 85 на ИКЕ на ООН преди 5 март
2014 г., се считат за валидни до 31 август 2018 г.
§ 52. Наредба № 104 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на устройствата за защита срещу
неразрешено използване и за ЕО одобряване
типа на имобилайзери и на алармени системи
(загл. изм., ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 44
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 13 и 77 от 2007 г.,
бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 53. Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа
на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (обн., ДВ, бр. 49 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 56 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от
2013 г.) се отменя.
§ 54. Наредба № 106 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от
категория М1 по отношение на вътрешното оборудване (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 4 от 2007 г.) се отменя.
§ 55. Наредба № 107 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на устройствата за почистване и
измиване на предни стъкла и одобряване типа
на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел (загл. изм.,
ДВ, бр. 2 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 51 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 2 и 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.)
се отменя.
§ 56. Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване
на типа на нови моторни превозни средства от
категория М1 по отношение на калниците (обн.,
ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2007 г.)
се отменя.
§ 57. Наредба № 109 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства
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по отношение на символите за идентификация
(загл. изм., ДВ, бр. 2 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 53
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2007 г.) се отменя.
§ 58. Наредба № 110 от 2004 г. за одобряване
типа на фарове за къса и/или дълга светлина
и на източници на светлина, предназначени за
одобрен тип светлинни устройства на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
(обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 13 и
77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.
§ 59. Наредба № 111 от 2004 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства по отношение поведението на кормилния механизъм
в случай на удар (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 100 от 2006 г.) се отменя.
§ 60. Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по
отношение на полето на видимост на водача
(обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 100
от 2006 г.) се отменя.
§ 61. Наредба № 113 от 2004 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства по отношение системите за размразяване и срещу изпотяване на стъкла (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 6 от 2007 г.) се отменя.
§ 62. Наредба № 114 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на светоотражателите на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (загл.
изм., ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 56 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 13 и 77 от 2007 г., бр. 77
от 2013 г.) се отменя.
§ 63. Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни средства и техните
ремаркета по отношение монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване
на типа устройства против изпръскване (загл.
изм., ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 56 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 13 и 77 от 2007 г., бр. 46
от 2011 г.) се отменя.
§ 64. Наредба № 116 от 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства
по отношение защитата на пътниците при челен удар (обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 7 от 2007 г.) се отменя.
§ 65. В Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни
превозни средства и индивидуално одобряване
на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз,
или друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство
(обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31 от
2014 г.) се правят следните изменения:
1. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. При изменение в конструкцията на
ППС от категорията М с промяна на броя на
местата за сядане трябва да бъдат изпълнени
следните изисквания:
1. с изключение на случаите на изменение в
конструкцията на ППС с намаляване на броя
на местата за сядане, седалките, тяхното закрепване и облегалките за глава да отговарят на
изискванията на:
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а) Правило № 17 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените
нации – Единни условия относно одобряването
на превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и всички облегалки
за глава (Правило № 17 на ИКЕ на ООН) – за
ППС от категория М1, или
б) Правило № 80 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни условия относно одобряването на седалки за големи пътнически моторни
превозни средства и на тези моторни превозни
средства по отношение на якостта на седалките
и техните закрепвания (Правило № 80 на ИКЕ
на ООН) – за ППС от категории М2 и М3;
2. масите и размерите на ППС да отговарят на съответните изисквания на Регламент
(ЕС) № 1230/2012 на Комисията от 12 декември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за одобрение на
типа по отношение на масите и размерите на
моторните превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 2007/46/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (OB L
353, 14.02.2012 г.) (Регламент (ЕС) № 1230/2012);
3. с изключение на случаите на изменение в
конструкцията на ППС с намаляване на броя
на местата за сядане на ППС се монтират обе
зопасителни колани, които да отговарят на
изискванията на Правило № 16 на Икономическата комисия за Европа на Организацията
на обединените нации – Единни предписания
за одобрение на: I. обезопасителни колани,
системи за обезопасяване, системи за обезопасяване за деца и системи за обезопасяване на
деца Isofix за пътници в моторни превозни средства; II. превозни средства, оборудвани с обезопасителни колани, системи за обезопасяване,
системи за обезопасяване на деца и системи за
обезопасяване на деца Isofix (Правило № 16 на
ИКЕ на ООН);
4. с изключение на случаите на изменение в
конструкцията на ППС с намаляване на броя
на местата за сядане закрепването на допълнително монтираните обезопасителни колани
да отговаря на изискванията на Правило № 14
на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни
предписания относно одобрението на превозни средства по отношение на устройствата за
закрепване на обезопасителните колани, системите за закрепване Isofix и горните лентови
устройства за закрепване Isofix (Правило № 14
на ИКЕ на ООН);
5. пътното превозно средство да отговаря на
съответните изисквания за:
а) пътно превозно средство от категория М1:
Правило № 21 на Икономическата комисия за
Европа на Организацията на обединените нации – Единни условия относно одобряването на
моторни превозни средства по отношение на
вътрешното им оборудване (Правило № 21 на
ИКЕ на ООН);
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б) пътно превозно средство от категории М2
и М3: Правило № 107 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни условия относно одобряването на превозни средства от категории М2
и М3 по отношение на общата им конструкция
(Правило № 107 на ИКЕ на ООН) и Правило
№ 66 на ИКЕ на ООН – Единни технически
предписания относно одобряването на превозни средства с голяма пътниковместимост по
отношение на якостта на тяхната конструкция
(Правило № 66 на ИКЕ на ООН);
6. за ППС да е изпълнена формулата:
P – (M + N x 68) < N x 68,
където:
P е технически допустимата максимална
маса на ППС, в kg;
М – масата на ППС в готовност за движение, в kg;
N – броят на местата за сядане в ППС, без
мястото на водача.“
2. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. При изменение в конструкцията на
ППС, което води до промяна на категорията
му от категория N в категория M, трябва да се
спазват следните изисквания:
1. пътното превозно средство да отговаря на
съответните изисквания за:
а) пътно превозно средство от категория М1:
Правило № 21 на ИКЕ на ООН;
б) пътно превозно средство от категории М2
и М3: Правило № 107 на ИКЕ на ООН и Правило № 66 на ИКЕ на ООН;
2. масите и размерите на ППС да отговарят
на съответните изисквания на Регламент (ЕС)
№ 1230/2012;
3. за ППС да е изпълнена следната формула:
Р – (М + N x 68) < N x 68,
където:
P е технически допустимата максимална
маса на ППС, в kg;
M – масата на ППС в готовност за движение, в kg;
N – броят на местата за сядане в ППС, без
мястото на водача;
4. допълнително монтираните седалки, тяхното закрепване и облегалките за глава да отговарят на изискванията на:
а) Правило № 17 на ИКЕ на ООН – за ППС
от категория М1, или
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б) Правило № 80 на ИКЕ на ООН – за ППС
от категории М2 и М3;
5. на ППС се монтират обезопасителни колани, които да отговарят на изискванията на
Правило № 16 на ИКЕ на ООН;
6. закрепването на допълнително монтираните обезопасителни колани да отговаря на
изискванията на Правило № 14 на ИКЕ на
ООН;
7. стъклата, които ще се монтират на ППС,
да отговарят на изискванията на Правило № 43
на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни
условия относно одобряването на безопасни
стъкла и материали от стъкло (Правило № 43
на ИКЕ на ООН).“
3. В чл. 21 т. 2 се изменя така:
„2. Правило № 105 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни предписания относно одобрението на превозни средства,
предназначени за превоз на опасни товари, по
отношение на техните специфични особености
на конструкцията (Правило № 105 на ИКЕ на
ООН).“
§ 66. (1) Параграф 9 относно приложение
№ 10 към чл. 4, ал. 2, т. 1, част 1, допълнение
№ 3, т. 1 от колона „Алтернативни изисквания“
на ред 41А влиза в сила от 1 януари 2016 г.
(2) До влизане в сила на изискването по
ал. 1 за целите на индивидуалното одобряване
съгласно чл. 70, ал. 1 граничните стойности на
емисиите от изхода на шумозаглушителя на замърсителите от тежки превозни средства (М1,
М2, N1, N2 с референтна маса, надвишаваща
2610 kg, M3 и N3) трябва да съответстват наймалко на екологична категория Евро V.
(3) Сертификатите за ЕО одобряване на типа
на превозни средства, произвеждани в малка
серия, издадени преди 1 ноември 2012 г., са валидни до 31 октомври 2016 г.
(4) Сертификатите по ал. 3 запазват действието си след 31 октомври 2016 г., ако са актуализирани в съответствие с изискванията на
приложение № 10 към чл. 4, ал. 2, т. 1, част 1,
допълнение № 1.
Министър:
Ивайло Московски
1247
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-100
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с Решениe № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), обявявам:
1. Защитена зона BG0000589 „Марина дупка“
в землището на с. Пайдушко, община Търговище, област Търговище, с обща площ 26,592 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000589 „Марина дупка“ са:
2.1. т и п ът п ри род но мес т ооби та н ие 8310
Неблагоустроени пещери по чл. 6, ал. 1, т. 1 от
Закона за биологичното разнообразие;
2.2. местообитани ята на следните видове
бозайници по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за
биологичното разнообразие: Подковонос на
Мехели (Rhinolophus mehelyi), Голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), Южен подковонос
(Rhinolophus euryale), Остроух нощник (Myotis
blythii), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii),
Голям нощник (Myotis myotis).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване на типа природно местообитание, посочен в т. 2.1, местообитани ята на
посочените в т. 2.2 видове, техните популации
и разпространение в границите на зоната, за
постигане и поддържане на благоприятното им
природозащитно състояние;
3.2. подобряване при необходимост на състоянието на посочения в т. 2.1 тип природно местообитание и на местообитания на видовете,
посочени в т. 2.2;
3.3. възстановяване при необходимост на типа
природно местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните
популации.
4. В границите на защитена зона BG0000589
„Марина дупка“ се включва част от поземлен
имот с номер 000078 и площ 26,592 дка съгласно актуалната към м. януари 2014 г. карта на
възстановената собственост за землището на
с. Пайдушко, ЕКАТТЕ 55201, община Търговище,
област Търговище.
5. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000589 „Марина дупка“, е посочен в приложението, неразделна част от заповедта, и е
на разположение в МОСВ и РИОСВ – Шумен.
6. В границите на защитената зона се забранява:
6.1. провеждане на спелеоложки проучвания
през размножителния период на прилепите – от
1 март до 31 юли;

6.2 . б л а г оус т р оя ва не, е лек т рифи ц и ра не,
извършване на стопанска и спортна дейност в
пещерата и на входа є;
6.3. палене на огън;
6.4. чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания;
6.5. преграждане на входа на пещерата или
на отделни нейни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете, предмет на
опазване по т. 2.2;
6.6. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
6.7. водовземане в границите на защитената
зона, вкл. и от пещерата;
6.8. използването на продукти за растителна
защита в горското стопанство;
6.9. строителство, за което е необходима промяна на предназначението и начина на трайно
ползване на частта от имот, попадаща в зоната;
6.10. посещения в пещерата, с изключения
на такива за научни цели.
7. Заповедта не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на
други нормативни и административни актове.
8. Защитена зона BG0000589 „Марина дупка“
да се впише в регистрите на защитените зони,
водени в МОСВ и РИОСВ – Шумен.
9. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
10. Заповедта влиза в сила от обнародването
є в „Държавен вестник“.
11. Заповедта не подлежи на обжалване.
Министър:
Ив. Василева

Приложение
към т. 5
Координатен регистър на границите на защитена зона BG0000589 „Марина дупка“
в „Българска геодезическа система 2005“
№

X

Y

1.

4783028,58

459077,99

2.

4783022,72

459063,75

3.

4783018,85

459049,34

4.

4783010,42

459035,84

5.

4782999,58

459025,80

6.

4782988,71

459017,89

7.

4782979,59

459011,44

8.

4782980,28

459004,44

9.

4782992,27

458997,93

10.

4783007,02

458990,82

11.

4783018,83

458983,49

12.

4783025,82

458977,93

13.

4783022,95

458970,91

14.

4783011,42

458967,24
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X

Y

15.

4782997,49

458966,99

16.

4782984,00

458966,49

17.

4782974,84

458963,59

18.

4782974,05

458961,28

19.

4782988,26

458951,72

20.

4783004,46

458943,00

21.

4783023,21

458935,49

22.

4783039,78

458927,83

23.

4783058,16

458919,94

24.

4783078,11

458910,88

25.

4783094,06

458908,78

26.

4783110,95

458906,24

27.

4783125,93

458901,57

28.

4783140,47

458896,46

29.

4783141,22

458895,90

30.

4783147,43

458899,71

31.

4783161,19

458898,96

32.

4783174,49

458899,65

33.

4783191,78

458900,74

34.

4783205,64

458902,43

35.

4783218,55

458905,11

36.

4783221,30

458911,32

37.

4783216,05

458918,52

38.

4783214,47

458920,69

39.

4783203,22

458934,83

40.

4783189,33

458950,39

41.

4783173,33

458964,24

42.

4783157,04

458983,39

43.

4783147,14

459001,80

44.

4783146,10

459003,72

45.

4783134,81

459022,05

46.

4783123,69

459042,56

47.

4783113,60

459058,90

48.

4783099,93

459078,02

49.

4783092,83

459085,49

50.

4783086,50

459092,14

51.

4783071,47

459101,88

52.

4783068,65

459103,60

53.

4783060,73

459108,58

54.

4783052,52

459111,51

55.

4783050,97

459110,12

56.

4783047,04

459102,52

57.

4783038,96

459091,08

58.

4783028,58

459077,99

1400
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ЗАПОВЕД № РД-101
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с Решениe № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), обявявам:
1. Защитена зона BG0000605 „Божкова дупка“ в
землището на гр. Сеново, община Ветово, област
Русе, с обща площ 15,988 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000605 „Божкова дупка“ са:
2.1. типът природно местообитание 8310 Неблагоустроени пещери по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона
за биологичното разнообразие;
2.2. местообитанията на следните видове бозайници по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното
разнообразие: Малък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Гол ям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), Южен подковонос (Rhinolophus
euryale), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване на типа природно местообитание,
посочен в т. 2.1, местообитанията на посочените в
т. 2.2 видове, техните популации и разпространение
в границите на зоната, за постигане и поддържане
на благоприятното им природозащитно състояние;
3.2. подобряване при необходимост на състоянието на посочения в т. 2.1 тип природно местообитание и на местообитания на видовете,
посочени в т. 2.2;
3.3. възстановяване при необходимост на типа
природно местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните
популации.
4. В границите на защитената зона BG0000605
„Божкова дупка“ се включват части от поземлени
имоти с номера 000091 и 077001 с обща площ
15,988 дка съгласно актуалната към м. януари
2014 г. карта на възстановената собственост за
землището на гр. Сеново, ЕКАТТЕ 66229, община
Ветово, област Русе.
5. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000605 „Божкова дупка“, е посочен в приложението, неразделна част от заповедта, и е на
разположение в МОСВ и РИОСВ – Русе.
6. В границите на защитената зона се забранява:
6.1. използването на продукти за растителна
защита в горското и селското стопанство;
6.2. провеждане на спелеоложки проучвания
през размножителния период на прилепите и през
периода на зимуване – от 1 декември до 31 юли;
6.3. благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна дейност в
пещерата и на входа є;
6.4. палене на огън;
6.5. чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания;
6.6. преграждане на входа на пещерата или на
отделни нейни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете, предмет на опазване
по т. 2.2;
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6.7. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
6.8. строителство, за което е необходима промяна на предназначението и начина на трайно
ползване на частите от имоти, попадащи в зоната;
6.9. посещения в пещерата, с изключения на
такива за научни цели.
7. Заповедта не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други
нормативни и административни актове.
8. Защитена зона BG0000605 „Божкова дупка“
да се впише в регистрите на защитените зони,
водени в МОСВ и РИОСВ – Русе.
9. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
10. Заповедта влиза в сила от обнародването
є в „Държавен вестник“.
11. Заповедта не подлежи на обжалване.
Министър:
Ив. Василева

Приложение
към т. 5
Координатен регистър на границите на защитена зона BG0000605 „Божкова дупка“
в „Българска геодезическа система 2005“
№

X

Y

1.

4833870,45

447360,25

2.

4833870,27

447372,57

3.

4833867,50

447560,16

4.

4833787,53

447558,95

5.

4833790,03

447389,79

6.

4833790,49

447359,07

7.
1401

4833870,45

447360,25

ЗАПОВЕД № РД-102
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с Решениe № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), обявявам:
1. Защитена зона BG0000587 „Варкан“ в землището на с. Дружба, община Видин, област Видин,
с обща площ 6,938 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000587 „Варкан“ са:
2.1. типът природно местообитание 8310 Неблагоустроени пещери по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона
за биологичното разнообразие;
2.2. местообитанията на следните видове бозайници по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие: Дългокрил прилеп (Miniopterus
schreibersii), Южен подковонос (Rhinolophus euryale),
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum),
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi),
Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен
нощник (Myotis emarginatus).

ВЕСТНИК
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3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване на типа природно местообитание,
посочен в т. 2.1, местообитанията на посочените в
т. 2.2 видове, техните популации и разпространение
в границите на зоната, за постигане и поддържане
на благоприятното им природозащитно състояние;
3.2. подобряване при необходимост на състоянието на посочения в т. 2.1 тип природно местообитание и на местообитания на видовете,
посочени в т. 2.2;
3.3. възстановяване при необходимост на типа
природно местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните
популации.
4. В границите на защитена зона BG0000587
„Варкан“ се включват поземлени имоти с номера
023003 и 023004 с обща площ 6,938 дка съгласно
актуалната към м. януари 2014 г. карта на възстановената собственост за землището на с. Дружба,
ЕКАТТЕ 23786, община Видин, област Видин.
5. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000587 „Варкан“, е на разположение в МОСВ
и РИОСВ – Монтана.
6. В границите на защитената зона се забранява:
6.1. използването на продукти за растителна
защита в селското стопанство;
6.2. провеждане на спелеоложки проучвания
през размножителния период на прилепите – от
1 март до 31 юли;
6.3. благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна дейност в
пещерата и на входа є;
6.4. палене на огън;
6.5. чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания;
6.6. преграждане на входа на пещерата или на
отделни нейни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете, предмет на опазване
по т. 2.2;
6.7. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
6.8. водовземане в границите на защитената
зона, вкл. и от пещерата;
6.9. строителство, за което е необходима промяна на предназначението и начина на трайно
ползване на имотите, попадащи в зоната;
6.10. посещения в пещерата, с изключения на
такива за научни цели.
7. Заповедта не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други
нормативни и административни актове.
8. Защитена зона BG0000587 „Варкан“ да се
впише в регистрите на защитените зони, водени
в МОСВ и РИОСВ – Монтана.
9. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
10. Заповедта влиза в сила от обнародването
є в „Държавен вестник“.
11. Заповедта не подлежи на обжалване.
Министър:
Ив. Василева
1402
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ЗАПОВЕД № РД-103
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с Решениe № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), обявявам:
1. Защитена зона BG0000269 „Пещера Лястовицата“ в землището на с. Гложене, община Тетевен,
област Ловеч, с обща площ 5,108 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000269 „Пещера Лястовицата“ са:
2.1. типът природно местообитание 8310 Не
благоустроени пещери по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона
за биологичното разнообразие;
2.2. местообитанията на следните видове бозайници по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното
разнообразие: Дългопръст нощник (Myotis capaccinii),
Остроух нощник (Myotis blythii), Голям нощник
(Myotis myotis), Голям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus
hipposideros).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване на типа природно местообитание,
посочен в т. 2.1, местообитанията на посочените в
т. 2.2 видове, техните популации и разпространение
в границите на зоната, за постигане и поддържане
на благоприятното им природозащитно състояние;
3.2. подобряване при необходимост на състоянието на посочения в т. 2.1 тип природно местообитание и на местообитания на видовете,
посочени в т. 2.2;
3.3. възстановяване при необходимост на типа
природно местообитание, посочен в т. 2.1, мес
тообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните
популации.
4. В границите на защитена зона BG0000269
„Пещера Лястовицата“ се включва поземлен имот с
номер 405022 и площ 5,108 дка съгласно актуалната
към м. декември 2013 г. карта на възстановената
собственост за землището на с. Гложене, ЕКАТТЕ
15165, община Тетевен, област Ловеч.
5. Пълният опис на координатите на точките,
определящи границата на защитена зона BG0000269
„Пещера Лястовицата“, е на разположение в МОСВ
и РИОСВ – Плевен.
6. В границите на защитената зона се забранява:
6.1. провеждането на спелеоложки проучвания
през размножителния период на прилепите и през
периода на зимуване – от 1 декември до 31 юли;
6.2. благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна дейност в пещерата
и на входа є;
6.3. палене на огън;
6.4. преграждане на входа на пещерата или на
отделни нейни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете, предмет на опазване
по т. 2.2;
6.5. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
6.6. строителство, за което е необходима промяна
на предназначението и начина на трайно ползване
на имота, попадащ в зоната;
6.7. посещения в пещерата, с изключения на
такива за научни цели.
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7. Заповедта не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други
нормативни и административни актове.
8. Защитената територия – природна забележителност „Пещера „Лястовицата“, обявена по реда
на Закона за защитените територии, попадаща в
границите на защитена зона BG0000269 „Пещера
Лястовицата“, запазва статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не
отменя прилагането на забраните и ограниченията
по тази заповед за тази територия.
9. Защитена зона BG0000269 „Пещера Лястовицата“ да се впише в регистрите на защитените
зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен.
10. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
11. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
12. Заповедта не подлежи на обжалване.
Министър:
Ив. Василева
1403
ЗАПОВЕД № РД-104
от 9 февруари 2015 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на
Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено
с Решениe № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския
съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), обявявам:
1. Защитена зона BG0000591 „Седларката“ в
землището на с. Ракита, община Червен бряг,
област Плевен, с обща площ 8,029 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000591 „Седларката“ са:
2.1. типът природно местообитание 8310 Неблагоустроени пещери по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона
за биологичното разнообразие;
2.2. местообитанията на следните видове бозайници по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие: Дългокрил прилеп (Miniopterus
schreibersii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii),
Остроух нощник (Myotis blythii), Голям нощник (Myotis
myotis), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Южен
подковонос (Rhinolophus euryale), Голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), Подковонос на Мехели
(Rhinolophus mehelyi).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване на типа природно местообитание,
посочен в т. 2.1, местообитанията на посочените в
т. 2.2 видове, техните популации и разпространение
в границите на зоната, за постигане и поддържане
на благоприятното им природозащитно състояние;
3.2. подобряване при необходимост на състоянието на посочения в т. 2.1 тип природно местообитание и на местообитания на видовете,
посочени в т. 2.2;
3.3. възстановяване при необходимост на типа
природно местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните
популации.
4. В границите на защитена зона BG0000591
„Седларката“ се включват поземлени имоти с
номера 054013 и 054009 – част (1,437 дка) с обща
площ 8,029 дка, съгласно актуалната към м. януа-
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ри 2014 г. карта на възстановената собственост за
землището на с. Ракита, ЕКАТТЕ 61950, община
Червен бряг, област Плевен.
5. Пълният опис на координатите на точките,
определящи границата на защитена зона BG0000591
„Седларката“, е на разположение в МОСВ и
РИОСВ – Плевен.
6. В границите на защитената зона се забранява:
6.1. извеждането на сечи;
6.2. провеждането на спелеоложки проучвания
през размножителния период на прилепите и през
периода на зимуване – от 1 декември до 31 юли;
6.3. чупене, повреждане, събиране и преместване
на скални и пещерни образувания;
6.4. благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска, туристическа и спортна дейност
в пещерата и на входа є;
6.5. палене на огън;
6.6. преграждане на входа на пещерата или на
отделни нейни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете, предмет на опазване
по т. 2.2;
6.7. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
6.8. водовземане в границите на защитената
зона, вкл. и от пещерата;
6.9. използването на продукти за растителна
защита в селското стопанство;
6.10. строителство, за което е необходима промяна на предназначението и начина на трайно
ползване на целия имот и на частта от имота,
попадащи в зоната;
6.11. посещения в пещерата, с изключения на
такива за научни цели.
7. Заповедта не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други
нормативни и административни актове.
8. Защитената територия – природна забележителност „Скален мост „Седларката“, обявена по реда
на Закона за защитените територии, попадаща в
границите на защитена зона BG0000591 „Седларката“, запазва статута, категорията, границите
и режимите си на опазване. Горното не отменя
прилагането на забраните и ограниченията по тази
заповед за тази територия.
9. Защитена зона BG0000591 „Седларката“ да се
впише в регистрите на защитените зони, водени в
МОСВ и РИОСВ – Плевен.
10. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
11. Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
12. Заповедта не подлежи на обжалване.
Министър:
Ив. Василева
1404
ЗАПОВЕД № РД-115
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за
лечебните растения:
1. Определям допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло) от естествените
находища извън територията на националните
паркове съгласно приложението на следните видове
лечебни растения:
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Божур червен (Раеоniа реrеgrinа Мill.)
Зърнастец елшовиден (Frangula аlnus Mill.)
Иглика лечебна (Рrimula veris L.)
Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra)
Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium odoratum
(L.) Sсор.)
Лудо биле, старо биле (Аtrора belladonna L.)
Ранилист лечебен (Веtonicа оfficinalis L.)
Решетка безстъблена (Саrlina acanthifolia All.)
Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum acre L.)
Трън кисел (Веrberis vulgaris L.)
Шапиче (Аlchemilla vulgaris complex).
2. Забранявам събирането в националните паркове на билки от видовете лечебни растения по т. 1.
3. Забранявам събирането на билки от естествените им находища от видовете лечебни растения
по т. 1 извън количествата и районите, определени
в приложението.
4. Забранявам разпределение на билки от видовете лечебни растения по т. 1 на билкозаготвителни
пунктове, които не отговарят на изискванията на
Наредба № 5 от 19.07.2004 г. на МЗ и МОСВ за
изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки
(ДВ, бр. 85 от 2004 г.).
5. Забранявам събирането на билки от естествените им находища на територията на цялата страна
от следните видове лечебни растения:
Бенедиктински трън, пресечка (Сnicus bene
dictus L.)
Волски език (Рhyllitis scolopendrium (L.) Newm.)
Горицвет пролетен (Аdonis vernalis L.)
Д и л я н к а л еч е б н а , в а л е р и а н а (Valer iana
officinalis L.)
Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.)
Изтравниче, страшниче (Аsplenium trichomanes L.)
Исландски лишей (Сеtraria islandica (L.) Аch.)
Исоп лечебен (Hyssopus officinalis L. ssp. aristatus)
Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.)
Копитник (Аsarum europaeum L.)
Мечо грозде (Аrctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng)
Момина сълза (Соnvallaria majalis L.)
Оман бял (Inula helenium L.)
Папаронка жълта, жълт мак (Glaucium flavum
Crantz)
Пелин сантонинов (Аrtemisia santonicum L.)
Пирински/Мурсалски/Алиботушки чай (Sideritis
scardica Grisb.)
Пищялка панчичева (Аngelica pancici Vand)
Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.)
Риган бял (Origanum vulgare L. Ssp. Hirtum (Link)
letswaart)
Ружа лечебна (Аlthaea officinalis L.)
Салеп (Orchis sp. diversa)
Смил жълт (Неlichrysum arenarium (L.) Moech.)
Хуперция иглолистна, плаун обикновен (Нuреrzia
inundata (L.) Bernh=L.selago)
Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.).
6. Ограниченията и забраните по заповедта не
се отнасят за количествата билки, събирани за
лични нужди.
7. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директорите на съответните регионални
инспекции по околна среда и водите.
Министър:
Ив. Василева
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Приложение
към т. 1

Билки Бо- Божур ЗърИг- Игли- Ки- Лажур червен настец лика
ка
сел зарчерелшотрън киня
Област
вен
виден
кг сухо
тегло
Благоевград

Цвят Грудка
кг
кг

Кори
кг

Лудо
биле

Лудо
биле

Рани- Рани- РеКат- Тлъс- Шапилист лист шет- рани- тига
че
лече- лечека
ка
лютибен
бен
ва

Цвят Корен Плод Стрък Стрък Корен Стрък Корен Корен Стрък Стрък Стрък
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бургас

30

0

0

50

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

Варна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В. Търново

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Видин

300

0

0

250

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

Враца

500

0

0

500

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

Добрич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Габрово

5

0

0

55

0

0

100

50

0

20

0

0

0

0

0

Кърджали

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кюстендил

80

0

0

100

0

30

170

0

20

400

100

140

0

0

120

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

250

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

Пазарджик

0

0

100

100

100

200

100

500

800

200

100

100

100

0

200

Перник

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ловеч
Монтана

Плевен

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

100

100

200

100

0

500

300

200

200

100

200

0

100

0

Разград

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Русе

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пловдив

Силистра

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сливен

100

50

50

250

50

50

300

500

350

0

0

0

0

0

0

Смолян

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

София

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ст. Загора

100

100

100

300

100

350

400

500

350

450

100

200

250

100

0

Търговище

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Хасково

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Шумен

500

0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

Ямбол

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 17 февруари 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за
прилагането му и решение на общинския съвет
управителният съвет на НК ЖФ у твърж дава
промяна в персоналния и числения състав на
местни комисии по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ,
както следва: местна комисия по чл. 8, ал. 2
ЗУПГМЖСВ при Община „Елин Пелин“, област
Софийска (ДВ, бр. 18 от 2012 г.), като освобож-

дава Йордан Илиев Йорданов – председател на
местната комисия, и утвърждава Благой Ангелков
Благоев за нов председател на същата. Промяната е предложена с Решение № 1236, прието с
протокол № 44 от 29.01.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин.
Новоутвърденият председател на местната
комисия е легитимен да взема управленски решения и подписва протоколи на същата от деня на
обнародване на решението на управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действа през мандата на
предложилия го общински съвет.

1214

Председател:
Д. Иванов
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3365-П
от 20 февруари 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1,
чл. 8, ал. 1, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2,
чл. 5 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за търговете и
конкурсите, чл. 5, т. 5, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и в съответствие с протоколно решение № 3411
от 20.02.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Да се извърши продажба чрез неприсъствен
публичен търг на 8495 дяла, представляващи
100 % от капитала на „Русалка“ – ЕООД, Варна,
собственост на държавата, при начална тръжна
цена за един дял – 46 лв.
2. Минималната пазарна партида е равна на
целия брой дялове от капитала на дружеството,
предложено за продажба чрез неприсъствен
публичен търг.
3. Неприсъственият публичен търг за продажба на дяловете, посочени в т. 1, ще се проведе
в сградата на „Българска фондова борса – София“ – АД, на която е възложено техническото
изпълнение на неприсъствените публични търгове – София, ул. Три уши 10, при условията на
Правилника за работа на „Българска фондова
борса – София“ – А Д, София, и приложение
№ 8 към правилника – „Правила за техническо
изпълнение на неприсъствени публични търгове“.
4. Информационният меморандум на дружеството, включващ и проект на договор за
продажба на дялове и приложение № 8 към правилника – „Правила за техническо изпълнение
на неприсъствени публични търгове“, могат да
бъдат разглеждани в сградата на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
в София ул. Врабча 23, от 9 ч. до 17 ч. всеки
работен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ до крайната дата
на провеж дане на неприсъствения публичен
търг. В срока по предходното изречение лицата,
които желаят, могат да получат екземпляр от
информационния меморандум на дружеството
след заплащане в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на
сума в размер 500 лв. (с ДДС).
5. Нача лната дата за провеж дане на неприсъствения публичен търг за продажба на
дяловете, посочени в т. 1, е 6-ият работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. К ра й ната дата за п ровеж да не на неприсъствения публичен търг за продажба на
дяловете, посочени в т. 1, е 16-и ят работен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
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РЕШЕНИЕ № 3366-П
от 20 февруари 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1543 от 14.11.2012 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 92 от 2012 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и Решение № 1563 от
25.09.2013 г. (ДВ, бр. 90 от 2013 г.) за изменение
и допълнение на Решение № 1543 от 14.11.2012 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3412
от 20.02.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот с идентификатор 52218.530.229 с площ 10 391 кв. м, намиращ
се в гр. Априлци, област Ловеч, с номер по предходен план: 163, с трайно предназначение на
територията урбанизирана и с начин на трайно ползване – за туристическа база, хижа, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-11-132 от
24.03.2010 г. на началник СГКК – Ловеч, ведно
с попадащите в този имот сгради: двуетажна
сграда с идентификатор 52218.530.229.1 със застроена площ 774 кв. м, брой етажи – 2, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.2
със застроена площ 45 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.3
със застроена площ 116 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – хангар, депо гараж; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.4
със застроена площ 161 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – сграда за търговия, състояща се
от бар-бюфет (летен) и пречиствателна станция;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.5
със застроена площ 18 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.6
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.7
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.8
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.9
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.10 със застроена площ 17 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – курортна,
туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.11 със застроена площ
17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.12 със застроена
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площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.13
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.14 със застроена площ 17 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – курортна,
туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.15 със застроена площ
17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.16 със застроена
площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.17
със застроена площ 41 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
трайните подобрения и приращения върху имота,
включително плувен басейн с площ 348,63 кв. м
и сондажен кладенец с площ 7,53 кв. м, заедно
с трайно монтиран инвентар, обособена част от
„Български пощи“ – ЕАД, София (наричан понататък „обособената част“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 500 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността
им в евро, която се превежда по банковата сметка
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната документация,
най-късно до изтичане на срока за подаване на
предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 17-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
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в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещени я и огледи на обособената
част могат да се извършват всеки работен ден
до началния час на провеждане на търга след
закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 18
от 22 януари 2015 г.
В изпълнение на рамково споразумение от
30.03.2010 г., раздел I, точка 5, между Агенция
„Пътна инфраструктура“, представлявана от Божидар Йотов, и Столична община, представлявана
от Йорданка Фандъкова, е поискано разрешаване
изработване на проект за парцеларен план извън
граници на урбанизираните територии за обект
„Северна скоростна тангента с дължина около
17 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до
възела при бул. Ботевградско шосе (от км 0+000
до км 16+400) – реконструкция на съществуваща
електропреносна мрежа при км 0+785 (ВЛ 110 kV
„Требич“) и одобряване на задание.
Представени са: задание, отговарящо на
изискв анията на чл. 125 ЗУТ и съдържащо данни за целта на проекта, за местонахождението,
проектно решение по част „Електропреносна
мрежа“ (идеен проект), изисквания към проекта, мотивирано предложение с графична част и
обяснителна записка.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани от отдели „ОУП“, „БДПР“, „Правен“
и „ПУП“.
С писмо изх. № ИБК-70-00-821/2010 г. от
16.01.2014 г. е изпратен доклад от главния архитект
на Столична община до председателя на Столичния общински съвет за разрешение за изработване
на подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Северна скоростна тангента с дължина
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около 17 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до
възела при бул. Ботевградско шосе (от км 0+000
до км 16+400) – реконструкция на съществуваща
електропреносна мрежа при км 0+785 (ВЛ 110 kV
„Требич“) и одобряване на задание.
С Решение № 32 от 23.01.2014 г. на СОС и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 1 и 7, чл. 124б ЗУТ е
разрешено да се изработи проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Северна скоростна тангента с дължина около
17 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до
възела при бул. Ботевградско шосе (от км 0+000
до 16+400) – реконструкция на съществуваща
електропреносна мрежа при км 0+785 (ВЛ 110 kV
„Требич“) и е одобрено задание.
С писмо изх. № ГР-92-00-15 от 18.06.2014 г.
на главния архитект на Столична община до
директора на „Държавен вестник“ е изпратено
обявление за съобщаване на горното решение.
Съобщението за проекта е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 53 от 27.06.2014 г.
С писмо изх. № ГР-92-00-15 от 14.02.2014 г. на
главния архитект на Столична община горното
решение е изпратено до Агенция „Пътна инфраструктура“ и на кмета на район „Надежда“ за
сведение и изпълнение.
На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ проектът е
изпратен на кмета на район „Надежда“ за обявяване по реда на чл. 128, ал. 5 ЗУТ на заинтересованите страни.
Район „Надежда“ е удостоверил с писмо изх.
№ АС-6602-75/1 от 30.07.2014 г., че проектът е
надлежно съобщен на заинтересованите страни
и в законния срок за обжалване са постъпили
четири броя възражения.
Проектът за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението
на магистрала Калотина – София със Софийски
околовръстен път до възела при бул. Ботевградско
шосе (от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция
на съществуваща електропреносна мрежа при
км 0+785 (ВЛ 110 kV „Требич“) и постъпилите
възражения са предоставени за становища на
отдели „БДПР“ и „Правен“ към НАГ. Същите са
докладвани на заседание на ОЕСУТ. С протокол
№ ЕС-Г-84 от 11.11.2014 г., т. 3, е взето решение за
неуважаването им и са дадени служебни предложения (представяне на становище от директора
на РИОСВ – София, относно необходимостта от
провеждане на процедури по ЗООС и Наредба
за ОС; спазване на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО; съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура“ и
„ЕСО“ – ЕАД).
С писмо изх. № ГР-92-00-15/1 от 25.11.2014 г. на
главния архитект на Столична община копие от
протокола на ОЕСУТ е изпратено на ОП „Соф
проект“ за сведение и изпълнение.
В хода на административната процедура са
настъпили промени в инвестиционните намерения на възложителя и желание за прекратяване
на преписката.
Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 1 АПК
производството се прекратява по искане на
страната, по чиято инициатива то е започнало.
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На основание чл. 56, ал. 1 АПК и чл. 21, ал. 1,
т. 23 във връзка с т. 11 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
Прекратява административното производство по одобряване на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Северна
скоростна тангента с дължина около 17 км от
отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела
при бул. Ботевградско шосе (от км 0+000 до
км 16+400) – реконструкция на съществуваща
електропреносна мрежа при км 0+785 (ВЛ 110 kV
„Требич“).
Решението да се п ублик у ва 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 „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
1237

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 53.18
от 12 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване за част от кв. 5
и кв. 31 по плана на с. Долище, община Аксаково,
област Варна, в обхвата на имоти с пл. № 495 и
№ 496, състоящо се в поставяне на вътрешната
регулационна линия между имоти с пл. № 62 и
№ 496 в частта им относно урегулиран поземлен
имот V-62 в кв. 31 и пл. № 61 и № 495 в частта
им относно УПИ Х-61 в кв. 5 в съответствие със
съществуващата граница на имотите и промяна
на границата на УПИ II „за озеляване и спорт“
в кв. 5 с поставяне на регулационната линия по
съществуващата имотна граница на имот с пл.
№ 496, при което се обособява нов урегулиран
поземлен имот (УПИ), отреден „за озеленяване
и спорт“, и девет нови урегулирани поземлени
имота за жилищно строителство, отредени за
имоти с пл. № 495 и 496.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

1288

Председател:
Св. Добрева

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 53.21
от 12 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 6.03.2009 г.)
във връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 048004 по
КВС на землище с. Кичево, община Аксаково,
област Варна, с цел делба и образуване на три
нови поземлени имота: № 048025, 048026 и 048027,
отредени за вилно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Ов; Е/Н – ≤ 2(≤ 7); Пл – 20 %;
Кинт. – 0,8; Озел. – 60 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.

1296

Председател:
Св. Добрева

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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РЕШЕНИЕ № 1413
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 108, ал. 2 ЗУТ, решение № 133 от протокол № 9
от 12.11.2014 г. на Експертния съвет по устройство
на територията при Община Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява:
– подробен устройствен план – парцеларен план
за външно електрозахранване на обект: „Жилищна
сграда“ в УПИ ІІІ, кв. 57 по плана на с. Ветринци,
община Велико Търново – електрозахранването ще
се осъществи от съществуващ стълб (СрН), разположен в имот № 034005 с начин на трайно ползване – пасище, публична общинска собственост,
продължава в посока запад, след което навлиза в
регулационните граници на населеното място, пресича проектна улица и навлиза в захранвания имот;
– план-схема за кабелна линия 20 kV към
ПУП – план за застрояване.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

1327

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 1411
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 108,
ал. 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ, Решение № 35 от
протокол № 3 от 12.03.2014 г. на Експертния съвет
по устройство на територията и решение № КЗЗ-08
от 27.11.2014 г. на Комисия за земеделските земи
при Министерството на земеделието и храните
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 016004, местност Ръта в
землището на с. Малки чифлик, община Велико
Търново, относно промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди – за
„жилищно застрояване“ – предвижда се свободно
застрояване на жилищна сграда, при следните
устройствени показатели: височина – 10 м, плътност на застрояване – макс. 60 %; коефициент
на застрояване (Кинт.) – макс. 1,2; минимално
озеленена площ – 40 %,; линиите на застрояване и
разположението на сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе
за външно електрозахранване на жилищна сграда
в ПИ № 016004, местност Ръта в землището на
с. Малки чифлик, община Велико Търново
3. Одобрява план-схема за електрификация към
ПУП – план за застрояване за ПИ № 016004, местност Ръта в землището на с. Малки чифлик,
община Велико Търново.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

РЕШЕНИЕ № 24
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 16, ал. 5, чл. 208 и § 8 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява частично изменение на влязъл в сила
подробен устройствен план – план за регулация,
засягащ част от кв. 6 и част от кв. 1 по плана на
с. Всемирци, така че:
1. вътрешните регулационни линии на ІV-16
в кв. 6 се поставят в съответствие с одобрените
имотни граници по Заповед № 1654 от 13.12.2013 г.
на кмета на община Велинград;
2. УПИ № ІV в кв. 6 се отрежда освен за имот
пл. № 6 и за имот пл. № 219;
3. променят се регулационните граници на
УПИ № V-67 и № VІІ-68 в същия квартал № 6;
4. променя се улица с ос.т. 18-4, като се обособява нова улица с ос.т. 18-18а-18б-4 с ширина
5 м по съществуващите на място огради;
5. обособява се нова пешеходна алея, съществуваща намясто, с ширина 2,5 м между УПИ
№ ІV-16, V-67 и VІІ-68 в кв. 6;
6. променят се и границите на УПИ № ІV-17
и № Х-68 в кв. 1 по плана на с. Всемирци.
Измененията са показани със зелен и кафяв
цвят в проекта.
Упълномощава кмета на община Велинград
да извърши последващите процедури по ЗУТ.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура
и водоснабдяване.

Председател:
Н. Ашиков

Председател:
Д. Кехайова
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ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 2
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин в обхват имоти с идентификатори 10971.155.5, 10971.155.6, 10971.155.7 по
КК на гр. Видин, местност Шуговец, гр. Видин,
собственост на „К енд К – ЛТД“ – ООД, с който
предназначението на имота от „Обработваеми земеделски земи“ се променя в зона за „Обществено
обслужване“ – „Търговски обекти“.

1341

Председател:
Пл. Трифонов

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 516
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура) за
обект: „Газоснабдяване на община Гурково“, с
подобект: „Разпределителен газопровод в извънурбанизираната територия на община Гурково
за захранване на Южната индустриална зона на
гр. Гурково – етап 2013, и отклонение към гр. Твърдица до границите с община Твърдица – ТТР 20 В
2.2013“, с трасе на разпределителния газопровод,
преминаващ през ПИ (поземлени имоти) с идентификатори 18157.83.498; 18157.125.508; 18157.125.729;
18157.125.738; 18157.125.752; 18157.127.420; 18157.134.422;
18157.158.735 и 18157.270.17 в землището на гр. Гурково, и с трасе на разпределителния газопровод,
преминаващ през ПИ (поземлени имоти) с идентификатори 38203.133.719; 38203.134.719; 38203.136.719;
38203.137.65; 38203.138.703; 38203.138.719; 38203.146.433;
38203.146.671; 38203.151.671; 38203.152.676; 38203.161.676
и 38203.162.676 в землището на с. Конаре.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.

1370

Председател:
Ив. Дончева-Славова

РЕШЕНИЕ № 519
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
ПИ (поземлен имот) с идентификатор 22767.4.4
по КК (кадастралната карта) на с. Паничерево. С
плана за застрояване е определена устройствена
зона в имота – Пп (за производствени и складови
дейности), със следните градоустройствени пара-

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

метри: плътност на застрояване – от 40 до 80 %;
интензивност на застрояване – 1,0 до 2,5; озеленена
площ – мин. 20 %, за изграждане на „Овцеферма“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.

1371

Председател:
Ив. Дончева-Славова

РЕШЕНИЕ № 520
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура) за
външно ел. захранване и водоснабдяване на ПИ
(поземлен имот) с идентификатор 22767.4.4 по КК
(кадастралната карта) на с. Паничерево за изграждане на обект: „Овцеферма“. Трасето на външното
ел. захранване преминава през ПИ (поземлени
имоти) с идентификатори 22767.4.3; 22767.4.4;
22767.4.734; 22767.6.567; 22767.6.734 и 22767.501.759
по КК на с. Паничерево. Трасето на външното
водоснабдяване преминава през ПИ (поземлени имоти) с идентификатори 22767.4.3; 22767.4.4;
22767.4.734; 22767.5.188; 22767.6.558; 22767.501.701 и
22767.501.775 по КК на с. Паничерево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.

1434

Председател:
Ив. Дончева-Славова

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 4
от 30 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дупница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план ПУП – парцеларен план (ПП), за елементи
на техническата инфраструктура за определяне
трасето на „Подземна кабелна линия 20 kV“ за
присъединяване на МВЕЦ „Дяково“ към електроразпределителната мрежа 20 kV, собственост на
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.
Трасето започва от поземлен имот № 000820
по КВС на землище с. Дяково и преминава през
поземлени имоти № 083001; № 000980; № 000981;
№ 202001; № 161048; № 200013 и № 200024, землище
с. Дяково, ЕКАТТЕ 24791, община Дупница – общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.

1329

Председател:
К. Костадинов
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 980
от 3 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1,
т. 1 и 2 и чл. 135, ал. 3 при условията на чл. 136,
ал. 1 ЗУТ, Решение № II-2 от протокол № 1 от
7.01.2015 г. на ОбЕСУТ и чл. 5, ал. 1, т. 11 от
Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен ус т ройс т вен п ла н – п ла н за рег ула ц и я
(П У П – И П Р) в о бх ват а меж д у ул. С о фи я,
жп линия София – Гюешево и ул. Стрелча и
уличната регулация в кв. 8, 9 и 10 по плана за
регулация на кв. Изток, гр. Кюстендил. Проектът за изменение на ПУП (ПР) в графичен
и цифров вид е неразделна част от решението.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – Кюстендил, по реда
на чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Кюстендил.

1261

Председател:
И. Андонов

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 14
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на оптична кабелна линия с дължина 840 м,
започващо от края на регулацията на гр. Пазарджик, разположено в сервитута на общински
път Пазарджик – Ивайло, означен като ПИ с
идентификатор 55155.11.61 по КККР на землище Пазарджик и като ПИ № 000108 по КВС на
землище Ивайло, съгласно изчертаното с виолетово трасе и сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.

1265

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 15
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на захранващ подземен електропровод НН с
дължина 68 м, започващо от съществуващ ТП,
преминаващо през ПИ № 001536 – туристическа
база, и ПИ № 000399 – местни пътища, общинска
собственост, до ПИ № 130008, м. Ливадите по
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КВС на землище Дебращица, съгласно изчертаното с виолетово трасе и сервитути и приложения
регистър на засегнатите имоти.

1266

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-10-211
от 19 февруари 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 и 7 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
и 2 и чл. 27, ал. 1 ППЗНП и Решение № 1368 от
29.01.2015 г. на Общинския съвет – гр. Плевен,
нареждам:
1. Закривам филиал на ЦДГ 1 „Щастливо
детство“, намиращ се в ап. № 1 и ап. № 2 на
пл. Македония, бл. 2, вх. А, ет. 1, считано от
1.03.2015 г.
2. Откривам общинска Целодневна детска
градина „Приказен свят“, филиал на ЦДГ 1
„Щастливо детство“, Плевен, с капацитет четири
групи за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, която да се помещава в
имот – публична общинска собственост, намиращ се в УПИ II, кв. 112 по плана на гр. Плевен,
с административен адрес – Плевен, ул. Митрополит Климент 4, считано от 1.03.2015 г.
3. Възлагам на директора на ЦДГ 1 „Щастливо
дество“, Плевен, да бъдат преместени децата от
една възрастова група от общо петте групи от
ЦДГ 1 „Щастливо дество“, Плевен, в Целодневна детска градина „Приказен свят“, филиал на
ЦДГ 1 „Щастливо детство“, Плевен, и да бъде
обявен прием на деца за 75 свободни места в
съответните възрастови групи.
4. Възлагам на директора на ЦДГ 1 „Щастливо
детство“, Плевен, да определи числеността на
персонала в Целодневна детска градина „Приказен свят“, филиал на ЦДГ 1 „Щастливо детство“,
съгласно разпоредбите на чл. 12 от раздел III
от Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за
преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета.
Копие от заповедта да бъде връчено за сведение и изпълнение на Илиана Иванова – директор на ЦДГ „Щастливо детство“, и Евгени
Генов – директор дирекция „ФСД и УС“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Стефан Петков – зам.-кмет на община Плевен.
Кмет:
Д. Стойков

1355

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 850
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3,

С Т Р.

154

ДЪРЖАВЕН

ал. 1, т. 1, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 826 от 25.09.2014 г. Общинският съвет – гр. Раднево, реши:
1. Приема изготвения анализ на правното
състояние, оценка и информационен меморандум
за обявения за приватизация общински нежилищен имот.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване на обект: дворно място с площ 4974 кв. м
и построените в него: битова сграда с механа
със ЗП 184,34 кв. м, на два етажа, мазе с площ
64,94 кв. м, монолитна конструкция, построена
1958 г.; кухня със складова база с площ 278 кв. м,
на един етаж, мазе с площ 112,96 кв. м, стоманобетонна, масивна конструкция, построена 1958 г.;
сграда за хидрофор с площ 14,75 кв. м, монолитна
конструкция, построена 1958 г.; тоалетна с площ
17,65 кв. м, паянтова конструкция, изградени в
общински УПИ ІІІ, пл. № 129 в кв. 7 по регулационния план на с. Борущица, община Мъглиж.
3. Начална тръжна цена – 226 000 лв. без
ДДС, и стъпка на наддаване – 2 % от началната
тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга в размер
10 % от началната тръжна цена, който се внася
по сметка на Община Раднево, посочена в тръжната
документация, в срок до 10-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга
се получава в стая 212, отдел „Стопанска политика
и общинска собственост“ на общинската администрация, гр. Раднево, срещу невъзстановими
500 лв. без ДДС, платими по сметка на Община
Раднево, посочена в тръжната документация, или
на гише № 5 (каса) при информационния център,
в срок до 10-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават в стая 204 (деловодство) на Община Раднево
в запечатан, непрозрачен плик, в срок до 17 ч. на
15-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“,
след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка.
8. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 16-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в зала 315 на Община Раднево.
9. Сроковете по т. 3 – 7 се определят по реда
на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е
неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича
на следващия след него присъствен ден.
10. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба като част от нея.
11. Упълномощава кмета на общината да издаде
заповед за назначаване на комисия за провеждане
на търга.
12. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Раднево протокола от търга.
13. Упълномощава кмета на община Раднево
да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

1398

Председател:
Ж. Богданов

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1281
от 22 януари 2015 г.
На основание чл. 21, а л. 2 и а л. 1, т. 11
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ и протокол № 21 от 17.09.2014 г. на
ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводна връзка от съществуващ
градски водопровод до съществуваща водопроводна шахта на сдружение „Караманлийка 2“
в местност Караманлийка, землище на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

1389

Председател:
В. Пенчев

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 24
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план, за проектно трасе на електропровод 20 kV
за УПИ № 034018, местността Кънлиица, землище на с. Дамяница, община Сандански, област
Благоевград.
Т р ас е т о н а е лек т р оп р ов од а з а поч в а о т
П И № 0310 29 – н и ва , п р ем и н а ва п р е з П И
№ 031030 – полски път, ПИ № 000156 – полски път,
ПИ № 000164 – канал в местността Черешарката,
землище на с. Дамяница, ПИ № 034021 – нива, и
достига до УПИ 034018 в местността Кънлиица,
землище на с. Дамяница, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.

1387

Председател:
Я. Аргиров

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1629
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ   Общинският съвет – гр. Сливен,
одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, за квартали с номера
от 507 до 513, м. Погребите, в регулационните
граници на гр. Сливен.

1328

Председател:
М. Григорова
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ОБЩИНА СЛИВНИЦА
РЕШЕНИЕ № 166
от 22 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план за: „Подобряване на водоснабдяването в
община Сливница“:
• подробен устройствен план – план застрояване за НПИ № 242068 в м. Слатина по КВС в землището на с. Алдомировци за обект: „Сондажен
кладенец“ – отреждане за територия с предназначение за инженерно-техническа инфраструктура
във връзка с чл. 45, ал. 1, ал. 3, т. 5, чл. 57 и 58 от
Наредба № 03/7 за ПН за устройство на отделни
видове територии и устройствени зони;
• устройствена схема – парцеларен план „Водопровод за питейна вода“ с обща дължина 1366 м в
участък, преминаващ през имоти НПИ № 000294,
№ 000119 и № 238004 по КВС в землището на
с. Алдомировци, община Сливница – общинска
собственост.

1330

Председател:
Г. Георгиев

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 659
от 17 февруари 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Харманли,
реши:
Одобрява проекта на парцеларен план за
„Пресичания и преустройства на електропроводи
20 kV и 1 kV“ за изграждане на строеж „Реконструкция и електрификация на железопътната
отсечка Харманли – Свиленг рад; Участ ък 4
от км 271+000 до км 285+150 и Участък 5 от
км 266+000 до км 271+000“. Съгласно графичната част на проекта и Решение № КЗЗ-21 от
12.12.2014 г. на Комисията за земеделските земи
към МЗХ се утвърждават трасетата за проектиране на пресичания, както следва:
1. Утвърждава площадки за проектиране на
стъпки за стълбове, с които се засягат общо
около 99,04 кв. м земеделска земя, от които
78,4 кв. м от четвърта категория и 20,64 кв. м от
пета категория, поливни и неполивни, частна и
общинска собственост, за изграждане на обект:
„Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград“, в
землището на гр. Харманли – поземлени имоти с идентификатори 77181.2.266, 77181.2.279,
77181.2.280, 77181.2.283, 77181.2.237, 77181.2.242,
77181.2.243, 77181.14.235, 77181.14.238, 77181.14.329,
77181.30.12, 77181.31.58, и с. Бисер – поземлени
имоти с идентификатори 04128.83.15, 04128.92.267
и 04128.34.2, община Харманли, област Хасково,
при граници, посочени в приложените скица и
проект на ПУП – ПП.
2. Утвърждава трасе за проектиране на пресичане на ВЛ 20 kV при км 266+588; 266+758;
266+780; 266+800; 266+822; 266+846; 266+868
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с дължина около 399 л. м, преминаващо през
земеделска територия, за изграждане на обект:
„Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград“, през
имоти – частна и общинска собственост, в землището на гр. Харманли, община Харманли, област
Хасково, по предложения вариант, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП, и съгласно
приложения регистър на засегнатите имоти, който
е неразделна част от решението.
3. Утвърждава трасе за проектиране на пресичане на ВЛ 20 kV при км 267+335 с дължина
около 4 л. м, преминаващо през земеделска територия, за изграждане на обект: „Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград“, през имоти – частна и
общинска собственост, в землището на гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, по
предложения вариант, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП, и съгласно приложения
регистър на засегнатите имоти, който е неразделна
част от решението.
4. Утвърждава трасе за проектиране на пресичане на ВЛ 20 kV при км 267+796, 267+819 и
267+889 с дължина около 91 л. м, преминаващо
през земеделска територия, за изграждане на
обект: „Реконструкция и електрификация на
железопътната отсечка Харманли – Свиленград“,
през имоти – частна и общинска собственост, в
землището на гр. Харманли, община Харманли,
област Хасково, по предложения вариант, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП, и
съгласно приложения регистър на засегнатите
имоти, който е неразделна част от решението.
5. Утвърждава трасе за проектиране на пресичане на ВЛ 20 kV при км 268+052 нов (28+048
съществуващ) с дължина около 44 л. м, преминаващо през земеделска територия, за изграждане
на обект: „Реконструкция и електрификация на
железопътната отсечка Харманли – Свиленград“,
през имоти – частна и общинска собственост, в
землището на гр. Харманли, община Харманли,
област Хасково, по предложения вариант, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП, и
съгласно приложения регистър на засегнатите
имоти, който е неразделна част от решението.
6. Утвърждава трасе за проектиране на пресичане на ВЛ 20 kV при км 269+266 с дължина
около 43 л. м, преминаващо през земеделска
територия, за изграждане на обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград“, през имоти – частна и
общинска собственост, в землището на гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, по
предложения вариант, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП, и съгласно приложения
регистър на засегнатите имоти, който е неразделна
част от решението.
7. Утвърждава трасе за проектиране на пресичане на ВЛ 20 kV при км 269+043 и 269+062
с дължина около 20 л. м, преминаващо през
земеделска територия, за изграждане на обект:
„Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград“, през
имоти – частна и общинска собственост, в землището на гр. Харманли, община Харманли, област
Хасково, по предложения вариант, нанесен върху
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приложения проект на ПУП – ПП, и съгласно
приложения регистър на засегнатите имоти, който
е неразделна част от решението.
8. Утвърждава трасе за проектиране на пресичане на ВЛ 20 kV при км 270+945 с дължина
около 72 л. м, преминаващо през земеделска
територия, за изграждане на обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград“, през имоти частна и
общинска собственост, в землището на гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, по
предложения вариант, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП, и съгласно приложения
регистър на засегнатите имоти, който е неразделна
част от решението.
9. Утвърждава трасе за проектиране на пресичане на ВЛ 20 kV при км 270+411 с дължина
около 148 л. м, преминаващо през земеделска
територия, за изграждане на обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград“, през имоти – частна и
общинска собственост, в землището на гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, по
предложения вариант, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП, и съгласно приложения
регистър на засегнатите имоти, който е неразделна
част от решението.
10. Утвърждава трасе за проектиране на пресичане на ВЛ 20 kV при км 270+523 с дължина
около 240 л. м, преминаващо през земеделска
територия, за изграждане на обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград“, през имоти – частна и
общинска собственост, в землището на гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, по
предложения вариант, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП, и съгласно приложения
регистър на засегнатите имоти, който е неразделна
част от решението.
11. Утвърждава трасе за проектиране на пресичане на ВЛ 20 kV при км 273+710 с дължина
около 49 л. м, преминаващо през земеделска
територия, за изграждане на обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград“, през имоти – частна и
общинска собственост, в землището на гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, по
предложения вариант, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП, и съгласно приложения
регистър на засегнатите имоти, който е неразделна
част от решението.
12. Утвърждава трасе за проектиране на пресичане на ВЛ 20 kV при км 274+936 с дължина
около 96 л. м, преминаващо през земеделска
територия, за изграждане на обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград“, през имоти частна и
общинска собственост, в землището на гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, по
предложения вариант, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП, и съгласно приложения
регистър на засегнатите имоти, който е неразделна
част от решението.
13. Утвърждава трасе за проектиране на пресичане на ВЛ 20 kV при км 277+588 с дължина
около 136 л. м, преминаващо през земеделска
територия, за изграждане на обект: „Реконструк-
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ция и електрификация на железопътната отсечка
Харманли – Свиленград“, през имоти частна и
общинска собственост, в землището на с. Бисер,
община Харманли, област Хасково, по предложения вариант, нанесен върху приложения проект
на ПУП – ПП, и съгласно приложения регистър
на засегнатите имоти, който е неразделна част
от решението.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

1397

Председател:
П. Делчев

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 753
от 30 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 134, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 208 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на квартали 43, 11,
46, 12, 45, кв. Болярово, гр. Хасково. Изменя се
уличната регулация на ул. Хан Кардам в участъка
от о.т. 66 до о.т. 81 и по ул. Устрем в участъка от
о.т. 69 до о.т. 89. Новите регулационни линии са
съобразени с изградените намясто улици. Премахват се осови точки 67, 68, 69 и 81, изместват
се осови точки 66, 70 и 82, поставени са нови
осови точки 3604, 3605, 3606, 3607 и 3608. Новите
улици са с ширина 9 м с два тротоара по 2 м и
улично платно от 5 м. Вследствие изменението
на уличната регулация се променят границите на
някои урегулирани поземлени имоти в обхвата
на разработката, както следва:
В кв. 43:
– УПИ XII отреден за имот 77195.518.309;
– УПИ XI отреден за имот 77195.518.308;
– УПИ X отреден за имот 77195.518.491;
– УПИ IX отреден за имот 77195.518.492;
– УПИ VIII отреден за имот 77195.518.492;
– УПИ VII отреден за имот 77195.518.306.
В кв. 11:
– УПИ VII отреден за имот 77195.518.283;
– УПИ VI с нова площ 544 кв.м, отреден за
имот 77195.518.282;
– УПИ V отреден за имот 77195.518.281;
– УПИ IV отреден за имоти 77195.518.279 и
77195.518.280;
– УПИ III отреден „За обединено детско заведение“.
В кв. 46:
– УПИ III отреден за имот 77195.519.71;
– УПИ XVII отреден за имот 77195.519.71;
– УПИ II отреден за имот 77195.519.70;
– УПИ I отреден за имот 77195.519.70.
В кв. 12:
– УПИ III отреден за имот 77195.519.56;
– УПИ II отреден за имот 77195.519.55;
– УПИ I отреден за имот 77195.519.54;
– УПИ XV отреден за имот 77195.519.53;
– УПИ XIV отреден за имот 77195.519.52;
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– УПИ XIII отреден за имот 77195.519.51.
В кв. 45:
– УПИ VIII отреден за имот 77195.519.44;
– УПИ VII отреден за имот 77195.519.45;
– УПИ VI отреден за имот 77195.519.47;
– УПИ V отреден за имот 77195.519.46;
– УПИ IV отреден за имот 77195.519.40;
– УПИ III отреден за имот 77195.519.39;
– УПИ II отреден за имот 77195.519.36;
– УПИ I отреден за имот 77195.519.35.
Проектните работи са отразени с кафяви и
зелени линии, щрихи и надписи в чертежа „Проект за ПУП“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково
пред Административния съд – Хасково.

1356

Председател:
И. Иванов

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 748
от 27 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на ел. кабел
СН 20 kV от ЖР № 12 в поземлен имот № 2031
през поземлени имоти № 000173, 000508, 000517,
000518, 000448, 000460 и 000265 по КВС на землище с. Кабиле до урегулиран поземлен имот
І-000273 в масив 19 в землището на с. Кабиле,
област Ямбол.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа “ пред Административния съд – Ямбол.

1331

Председател:
Н. Славова

ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 350
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 и чл. 59,
ал. 2 ЗУТ, чл. 64 от Закона за енергетиката и
Решение № IV от протокол № 13 от 1.12.2014 г.
на ЕСУТ при Община Калояново Общинският
съвет – с. Калояново, реши:
1. Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за подземно кабелно трасе КЛ 20 kV от
преходен пост П/П „МТС“ до ТП „7“ по КВС и
ПУП – ПРЗ (урбанизирана територия) на с. Калояново, област Пловдив, през имоти – държавна
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и общинска собственост, с обща дължина на трасето – 2998,32 м, във връзка с по-рано учреденото
сервитутно право от Общинския съвет – с. Калояново, с Решение № 279, т. 1 от 32-рото заседание
от 27.03.2014 г. по смисъла на чл. 64 от Закона за
енергетиката (ЗЕ), определено и в съответствие с
Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти – чл. 7, ал. 1, т. 1 – приложение № 1
за минималните размери на сервитутните зони
за енергийните обекти за производство, пренос,
разпределение и преобразуване на електрическата
енергия, в ПИ 35523.28.169 с площ 3,564 дка; в
ПИ 35523.30.84 с площ 0,017 дка, в ПИ 35523.30.85
с площ 0,014 дка, в ПИ 35523.31.126 с площ
0,062 дка, в ПИ 35523.31.112 с площ 0,020 дка, в
ПИ 35523.31.115 с площ 0,003 дка, в ПИ 35523.29.148
с площ 3,255 дка и в урегулирана територия на
с. Калояново по улици с о.т. № 217, 216, 215, 218,
219, 282, 208, 165 в полза на „EVN – България
Електроразпределение“ – АД, КЕЦ – Калояново,
като „енергийно предприятие“, свързано с реализиране на инвестиционното намерение.
2. Общинският съвет възлага на кмета на общината да организира изпълнението на решението.

1267

Председател:
Й. Вангов

70. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район
на Ловешкия окръжен съд и Административния
съд – Ловеч, към Апелативния съд – Велико
Търново, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни,
трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование
висше, специалност: металургия на цветните
метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване на
документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше,
специалност: финанси; квалификация: дакти-
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лоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, образование висше, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни,
трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование
висше, специалност: металургия на цветните
метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване на
документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше,
специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, образование висше, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични п-ва; квалификация: дактилоскопни,
трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование
висше, специалност: металургия на цветните
метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване на
документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалифика-
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ция: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше,
специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, образование висше, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, образование висше, специалност: неорганични и електрохимични нива; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, образование
висше, специалност: металургия на цветните
метали; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване на
документ.
Инж. Славко Цандев Печков, образование висше, специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, образование висше,
специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, образование висше,
специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, образование вис
ше, специалност: биология; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови, портретни експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование
висше, специалност: патологоанатомия.
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.
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2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, образование висше, специалност: съдебна медицина.
Д-р Магдалена Христова Джикова, образование висше, специалност: акушерство и гинекология.
Д-р Румяна Костова Льоскова, образование
висше, специалност: урология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Иво Петров Петракиев, образование вис
ше, специалност: акушерство и гинекология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, образование вис
ше, специалност: психиатрия; квалификация по
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование вис
ше, специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование
висше, специалност: психиатрия; квалификация:
проблеми на съдебно-психиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,
специалност: психиатрия; разрешение за достъп
до квалифицирана информация.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Д-р Ирина Николаева Иванова, образование
висше, специалност: психология; квалификация
по основи на съдебно-психологичната експертиза.
Д-р Мила Маринова Димитрова, образование
висше, специалност: психология.
Д-р Христо Тодоров Недев, образование висше, специалност: психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация по
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медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование
висше, специалност: психиатрия; квалификация:
проблеми на съдебно-психиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,
специалност: психиатрия; разрешение за достъп
до квалифицирана информация.
Д-р Ирина Николаева Иванова, образование
висше, специалност: психология; квалификация
по основи на съдебно-психологичната експертиза.
Д-р Мила Маринова Димитрова, образование
висше, специалност: психология.
Д-р Христо Тодоров Недев, образование висше, специалност: психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Митко Стоянов Митев, образование висше, специалност: психиатрия; квалификация по
медицина, психиатрия, съдебна психиатрия, сексология и магистърска степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, образование
висше, специалност: патологоанатомия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, образование висше,
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, образование висше,
специалност: психиатрия; квалификация: основи
на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, образование
висше, специалност: психиатрия; квалификация:
проблеми на съдебно-психиатричната и съдебнопсихологичната експертиза, личностна психодиагностика, клинична електроенцефалография.

С Т Р.

160

ДЪРЖАВЕН

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, образование висше, специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, образование висше,
специалност: психиатрия; разрешение за достъп
до квалифицирана информация.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Румянка Николова Петкова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ
на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, образование висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Николина Павлова Русева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Наталия Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите.
Стефан Иванов Вълков, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Росица Севдалинова Мацева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше, специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше,
специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и социално дело, химични технологии.
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Анелия Трифонова Стоянова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Геновева Петкова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Сребрина Василева Тотева, образование висше, специалност: икономика и управление на
селското стопанство.
Веска Петрова Стойчева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование висше, специалност: аграрна икономика.
Фаня Георгиева Гечева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, образование висше, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, образование висше,
специалност икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше,
специалност: финанси и полевъдство – инженерагроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, образование
висше; специалност: финанси.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Наталия Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите.
Николина Павлова Русева, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Румянка Николова Петкова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, образование висше, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Христо Иванов Христов, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ
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на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, образование висше, специалност: маркетинг и мениджмънт.
Милка Борисова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Росица Севдалинова Мацева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Стефан Иванов Вълков, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше, специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше,
специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и социално дело, химични технологии.
Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Геновева Петкова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Сребрина Василева Тотева, образование висше, специалност: икономика и управление на
селското стопанство.
Веска Петрова Стойчева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование вис
ше, специалност: аграрна икономика.
Фаня Георгиева Гечева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, образование висше, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, образование висше,
специалност икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
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Боряна Стоянова Ботева, образование висше,
специалност: финанси и полевъдство – инженер
агроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, образование
висше; специалност: финанси.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стойна Иванова Цочева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Ралица Иванова Вълева, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Румянка Николова Петкова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност.
Христо Иванов Христов, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ
на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Наталия Тодорова Ангелова, образование висше, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите.
Росица Севдалинова Мацева, образование висше, специалност: счетоводство и контрол; квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Радослав Михайлов Христов, образование висше, специалност: счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, образование висше, специалност: финанси и кредит, дипломиран
експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, образование висше,
специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, образование
висше, специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, образование висше,
специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше, специалност: застрахователно и социално дело, химични технологии.
Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Пламен Василев Николов, образование висше,
специалност: организация на производството и
управление в промишлеността, квалификация
икономист.
Геновева Петкова Николова, образование висше, специалност: финанси и кредит.
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Мариета Григорова Младенова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Сребрина Василева Тотева, образование висше, специалност: икономика и управление на
селското стопанство.
Веска Петрова Стойчева, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, образование висше,
специалност: счетоводна отчетност.
Мария Бончева Йорданова, образование висше, специалност: аграрна икономика.
Анита Мирославова Денчева, образование висше, специалност: финанси.
Иван Николов Николов, образование висше,
специалност икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, образование
висше, специалност: счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше,
специалност: финанси и полевъдство – инженер
агроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, образование
висше; специалност: финанси.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Евгения Гатева Минкова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими
имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по
кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова,
образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование висше, специалност: електронна техника.
Инж. Николай Събев Колев, образование висше, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения
и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование
висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование
висше, специалност: геодезия, фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
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земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, образование висше, специалност: машинен инженер; оценител
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими
имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше,
специалност: двигатели с вътрешно горене.
Инж. Евелина Василева Петрова, образование
висше, специалност: хидравлика и пневматика;
квалификация: обекти и съоръжения за природен
газ.
Инж. Стефан Денчев Попов, образование висше, специалност: машинен инженер и оценител
на машини и съоръжения.
Инж. Стефан Маринов Биков, образование
висше, специалност: електрификация на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Боряна Величкова Василева, образование висше, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование
висше, специалност: В и К, екология.
Инж. Вълко Василев Присадашки, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Инж. Поля Христова Христова, образование
висше, специалност: електроенергетика.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование
висше, специалност: транспортна техника и технологии.
Арх. Даринка Иванова Костадинова, образование висше; специалност: архитектура.
Инж. Ангелинка Иванова Събева, образование висше; специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Инж. Детелин Димитров Събев, образование
висше; специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Николай Събев Колев, образование висше, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител на машини, съоръжения
и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, образование
висше, специалност: технология на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, образование висше, специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Румен Митков Минчев, образование висше, специалност: машинен инженер; оценител
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими
имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, образование висше,
специалност: двигатели с вътрешно горене.
Инж. Владимир Николаев Бочев, образование
висше, специалност: ремонт и експлоатация на
автотранспортна техника, технология и управление на транспорта.
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Инж. Данаил Михов Димовски, образование
висше, специалност: транспортна техника и технологии.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Инж. Евелина Василева Петрова, образование
висше, специалност: хидравлика и пневматика;
квалификация: обекти и съоръжения за природен
газ.
Инж. Данаил Митев Ампов, образование висше, специалност: механична технология на дървесината.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование
висше, специалност: горско стопанство, оценка
на гори и земи от горския фонд.
Инж. Илиян Вълчев Хинков, образование висше, специалност: горско стопанство.
Инж. Данаил Михов Димовски, образование
висше, специалност: транспортна техника и технологии.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Данаил Райков Данов, образование висше,
специалност: информатика.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Арх. Цветана Димитрова Ковачева, образование висше, специалност: архитектура.
Арх. Юлияна Иванова Агушува, образование
висше, специалност: архитектура.
Инж. Евгения Гатева Минкова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, образование
висше, специалност: В и К, екология.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими
имоти и земеделски земи; лиценз за дейност по
кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова,
образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, образование висше, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и машини и съоръжения.
Веселина Атанасова Милева, образование
средно специално, специалност: строителство и
архитектура.
Афродита Иванова Доневска, образование
висше, специалност: геодезия; фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
сгради – паметници на културата.
Инж. Атанас Иванов Атанасов, образование
висше, специалност: пътно строителство.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3

Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование
висше, специалност: геодезия, фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Венцислав Христов Йотов, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство; квалификация: организация и планиране на инвестиционния процес.
Инж. Пенка Ангелова Василева, образование
висше, специалност: земеустройство; оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ерма Зашева Северинова, образование
висше, специалност: маркшайдерство и геодезия.
Инж. Боряна Величкова Василева, образование висше, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Инж. Вълко Василев Присадашки, образование висше, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Арх. Камелия Николаева Кънчева-Георгиева,
образование висше, специалност: архитектура.
Арх. Даринка Иванова Костадинова, образование висше; специалност: архитектура.
Инж. Ангелинка Иванова Събева, образование висше; специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Инж. Детелин Димитров Събев, образование
висше; специалност: промишлено и гражданско
строителство – технология.
5.6 Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, образование висше, специалност: електронна техника;
счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, образование висше, специалност: електронна техника.
Инж. Поля Христова Христова, образование
висше, специалност: електроенергетика.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-зоологическа експертиза
Георги Тодоров Тотев, образование висше,
специалност: зооинженерство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
7.1. Съдебно химическа експертиза
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше;специалност: застрахователно и социално дело, химични технологии.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Даниела Цонева Петрова-Нешева, образование висше; специалност: застрахователно и социално дело, химични технологии.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Васко Христов Наков, образование висше,
специалност: фармация.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Росен Стефанов Федерчев, образование
висше, специалност: ветеринарна медицина.
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Д-р Феодор Стефанов Вацов, образование висше, специалност: ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Милена Стоянова Йорданова, образование висше, специалност: агроном-полевъд, оценител на
селскостопански земи и горски масиви.
Миглена Цанева Хаджийска, образование висше, специалност: зооинженер.
Боряна Стоянова Ботева, образование висше,
специалност: финанси и полевъдство – инженер
агроном.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
Тодор Колев Иванов, образование полувисше,
специалност: трудово обучение и рисуване.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Инж. Йоана Гергова Хинкова, образование
висше, специалност: горско стопанство; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи; маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране и
добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи от
горския фонд.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, образование
висше, специалност: геодезия, фотограметрия и
картография; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи; има пълна проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, образование висше, специалност: машинен инженер; оценител
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; оценител на недвижими
имоти.
Петко Николов Радев, образование висше,
специалност: счетоводство и контрол, оценител
на земеделски земи.
Инж. Пенка Ангелова Василева, образование
висше, специалност: земеустройство; оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Цанко Найденов Спасовски, образование висше, специалност: икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Инж. Стефан Денчев Попов, образование висше, специалност: машинен инженер и оценител
на машини и съоръжения.
Наталия Пенкова Христова, образование висше, специалност: българска филология.
Васил Георгиев Стефанов, образование висше,
специалност: икономист; оценител на недвижими
имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Инж. Павлин Иванов Мошев, образование
висше, специалност: промишлено и гражданско
строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Милена Стоянова Йорданова, образование висше, специалност: агроном-полевъд, оценител на
селскостопански земи и горски масиви.
Инж. Стефан Маринов Биков, образование
висше, специалност: електрификация на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, образование
висше, специалност: горско стопанство, оценка
на гори и земи от горския фонд.
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70а. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Плевенския окръжен съд и Административния съд – Плевен, към Апелативния
съд – Велико Търново, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Милен Димитров Михайлов, дактилоскопни,
графологични, технически, балистически, трасологически и химически.
Цветан Маринов Цветанов, дактилоскопни,
графически, технически, балистически и трасологически.
Генади Николов Георгиев, дактилоскопни,
графически, технически, балистически и трасологически.
Йордан Николов Йорданов, дактилоскопни,
графически, технически, балистически и трасологически.
Пламен Петров Михайлов, дактилоскопни,
трасологически, технически, балистически, технически и графически.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически и технически.
Тодор Георгиев Господинов, дактилоскопни,
трасологически, технически, балистически.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологически, балистически, технически и графически.
Александър Андонов Хършев, дактилоскопни,
балистически, трасологически, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
1.2. Трасологични експертизи
Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, технически, балистически и трасологически.
Павлин Кълев Пеев, дактилоскопни.
Александър Андонов Хършев, дактилоскопни,
балистически, трасологически и технически.
Ангел Илиев Ангелов, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически.
Тихомир Огнянов Ядков, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни,
трасологически, технически, балистически и химически.
Александър Андонов Хършев, дактилоскопни,
балистически, трасологически, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Василев Василев, дактилоскопни, технически, балистически, трасологически и химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, графически, технически, балистически и трасологически.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни,
балистически и трасологически.
Александър Андонов Хършев, дактилоскопни,
балистически, трасологически, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
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1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Иван Борисов Герговски, дактилоскопни, биологични.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни.
Сашо Игнатов Личев, дактилоскопни, биологични, технически, балистически и трасологически.
Вера Иванова Софрониева, дактилоскопни и
химически.
Мариан Борисов Петров, одорологични.
Виолета Георгиева Спасова, химически.
Емил Симеонов Йотовски, дактилоскопни.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Александър Андонов Хършев, дактилоскопни,
балистически, трасологически, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Пенко Николов Тотев, съдебна медицина.
Д-р Пламен Димитров Доровски, съдебна медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Сергей Деянов Костадинов, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Сергей Деянов Костадинов, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен
биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна медицина.
Д-р Петко Христов Стефановски, специалист
по спешна медицина, здравен мениджмънт.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Камелия Дочева Колева, дерматовенеролог.
Д-р Галя Радославова Илиевска, специалист
кожни и венерически болести.
Сергей Деянов Костадинов, съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Д-р Васил Димитров Василев, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Д-р Иванка Илиева Велева, психиатър.
Д-р Павлина Миткова Радева, психиатър.
Д-р Калоян Руменов Стойчев, психиатър.
Д-р Любомир Петров Стефанов, психиатър.
Д-р Пламен Михайлов Гарвански, психиатър.
Д-р Петранка Георгиева Чумпалова, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Стефка Константинова Григорова, психолог.
Мариета Кръстева Лакова, психолог.
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
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3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Пламен Михайлов Гарвански, психиатър.
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Анна Пламенова Инкова, диспансерно отде
ление за болни с психични заболявания, диагностично-консултативни кабинети и дневен стационар, психолог.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Камелия Кирилова Горненска, икономистсчетоводител.
Росица Иванова Иванова, икономист-счетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, икономист-счетоводител.
Зорница Валериева Донкова, икономист-счетоводител.
Георги Генов Атанасов, икономист-счетоводител.
Антон Георгиев Антонов, икономист-счетоводител.
Стефанка Николова Пенчева, икономист-счетоводител.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Таня Николова Баева, икономист-счетоводител.
Димитрина Петрова Христова, икономистсчетоводител.
Габриел Бориславов Георгиев, икономист-счетоводител.
Иваничка Здравкова Христова, икономистсчетоводител.
Людмила Иванова Иванова, икономист данъчен контрол.
Сашо Тодоров Атанасов, икономист-счетоводител.
Пламен Георгиев Маринов, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения.
Бисерка Георгиева Атанасова, икономист.
Ваня Ангелова Винчева, икономист-счетоводител.
Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Христо Димитров Василев, икономист.
Виржиния Богданова Върбанова, икономистсчетоводител.
Данаил Петров Пацовски, икономист-счетоводител.
Марио Иванов Асенов, икономист-счетоводител.
Петър Кирилов Ватев, икономист-счетоводител.
Петър Конов Великов, икономист-счетоводител.
Теодора Цанкова Илиева, икономист-счетоводител.
Димитринка Гергова Белчева, икономист.
Елица Маринова Карагьозова, икономист-счетоводител.
Димитринка Атанасова Тодорова, икономистсчетоводител.
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Теодор Михайлов Димитров, икономист.
Юлка Димитрова Точева, икономист-счетоводител.
Петко Христов Владов, икономист-счетоводител.
Стефан Леонидов Стефанов, икономист-счетоводител.
Христина Христова Бешева, икономист-счетоводител.
Симеон Цонов Цонов, икономист-счетоводител.
Нина Илиева Веселинова, икономист-счетоводител.
Марийка Станева Стоянова, икономист-счетоводител.
Ваня Иванова Чокоева-Колева, икономистсчетоводител.
Милена Йоткова Михова, стопанско управление, фирмен контролинг и счетоводен мениджмънт.
Любомир Игнатов Лозанов, икономист-счетоводител.
Валентина Димитрова Петрунова, икономист – системен организатор.
Калинка Крумова Василева, икономист-счетоводител.
Валентина Николова Петракиева, икономист.
Теменужка Тонова Георгиева, агроикономист,
финанси, отчетност, контрол.
Кирилка Илиева Ачева, икономист, финансов
контрол.
Грета Петрова Тотева, икономист, маркетинг
и мениджмънт.
Марияна Петрова Тотева-Илиева, икономистсчетоводител.
Бойка Маринова Александрова, икономистсчетоводител.
Анна Тодорова Кирилова, икономист-счетоводител – финансист.
Христина Ангелова Алексиева, икономистсчетоводител.
Виолета Иванова Маринова, икономист-счетоводител.
Надка Кирилова Петрова, икономист-счетоводител.
Александър Константинов Александров, икономист – валутен, митнически и данъчен контрол.
Димитрина Петкова Донова, икономист-счетоводител.
Герасим Веселинов Георгиев, икономист-счетоводител.
Любка Николова Костова, икономист, вътрешен одит в публичния сектор.
Мария Добрева Блажева, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Силвия Георгиева Григорова, икономика на
промишлеността.
Юлия Гатева Гатева, икономист-финансист.
Мариана Цветанова Петрова-Елисеева, икономист-финансист.
Красимир Николов Панайотов, икономистфинансист.
Велеслав Василев Върбенов, икономика на
промишлеността.
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Милка Тачева Нелкова, икономист-финансист.
Красимира Славова Христова, икономист-финансист.
Галин Красимиров Иванов, икономист-финансист, оценител на недвижими имоти.
Кремена Тодорова Върбова, агроикономист.
Радка Генова Георгиева-Асенова, икономистагроикономист.
Иванка Данаилова Александрова, икономистфинансист.
Ивайло Живков Иванов, икономист-финансист.
Светлана Милкова Попова, икономист, оценка на търговски предприятия и вземания, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Цветанка Петкова Александрова, икономистфинансист.
Иванка Михайлова Вутева, икономист-финансист.
Георги Пъшев Георгиев, икономист-финансист.
Костадинка Борисова Панчева, икономистфинансист, банково дело.
Наташа Димитрова Митева, икономист – организатор на промишленото производство.
Марияна Петрова Тотева-Илиева, икономистсчетоводител.
Красимир Николов Панайотов, икономистсчетоводител, отчетност.
Диляна Миткова Дамянова, икономист-финансист.
Милен Стефчов Митков, икономист – застраховане и социално дело, международно застраховане и застрахователно право, застрахователен
мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експертиза
на камиони и автобуси.
Дора Митева Бояджиева, икономист-плановик.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на недвижимо имущество, машини, съоръжения, земеделски земи и гори.
Христина Ангелова Алексиева, икономистсчетоводител.
Виолета Иванова Маринова, икономист-счетоводител.
Маргарита Тодорова Давидова, икономист-финансист.
Александър Константинов Александров, икономист-финансист.
Герасим Веселинов Георгиев, икономист-счетоводител.
Любка Николова Костова, икономист, вътрешен одит в публичния сектор.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Надка Петрова Йорданова, икономист-финансист, оценка на оборотни и дълготрайни материални активи.
Владимир Георгиев Царков, икономист, оценка на активи и пасиви.
Петя Веселинова Петрова-Трънска, икономист, оценка на активи и пасиви.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на недвижимо имущество, машини, съоръжения, земеделски земи и гори.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

Ева Сашкова Лунгова, икономист, оценка на
машини и съоръжения.
Марияна Трифонова Фитева, икономист-финансист, експерт-оценител недвижими имоти и
земеделски земи, машини, съоръжения и активи.
Анелин Илиев Славейков, машинен инженер,
оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.
Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини,
съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Александър Филипов Филипов, оценка на
сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на интелектуална
собственост, експерт по психология и педагогика,
машиностроене.
Стефан Георгиев Рачев, агроикономист.
Йонко Димитров Лалов, икономист-счетоводител, икономика и управление на промишлеността.
Сийка Иванова Попова, агроикономист, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски
предприятия и вземания, оценка на машини и
съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Марияна Петрова Тотева-Илиева, икономистсчетоводител.
Диляна Миткова Дамянова, икономист-финансист.
Красимир Ангелов Георгиев, инженер радиоелектроника, оценка на машини и съоръжения.
Мирослав Стефанов Ковачев, икономист-мениджър, оценки на недвижими имоти.
Александър Константинов Александров, икономист.
Герасим Веселинов Георгиев, икономист-счетоводител.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Владимир Николов Янков, инженер-технолог
по машиностроене.
Красимир Любенов Златев, отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника.
Емил Богданов Цветков, машинен инженер – селскостопанска техника.
Пламен Александров Йотов, електроинженер.
Ивко Пенков Иванов, машинен инженер.
Симеон Петров Михайлов, електроинженер.
Никола Милчев Явашев, електроинженер.
Димчо Веселинов Петров, машинен инженер,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Силвия Христова Спирова, инженер електроника и автоматика, икономист-организатор в индустриална фирма.
Асен Дончев Петков, технология на машиностроенето, оценки на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология.
Калинка Иванова Ангелова, инженер-геодезист, картография.
Красимир Ангелов Георгиев, инженер – радио
електроника.
Теменужка Димитрова Тренчева, строителен
инженер, оценител на недвижими имоти.
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Парашкев Георгиев Станев, електроинженер.
Иван Кръстев Петров, електроинженер.
Донка Гачева Цанова, строителен инженер по
транспортно строителство, оценка на недвижими
имоти.
Диляна Любомирова Вачковска, машинен
инженер, проектиране на сградни газови инсталации, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради.
Поля Петрова Димитрова, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, обследване за енергийна ефективност и сертифициране
на сгради.
Румен Георгиев Менков, строителен инженер.
Тодор Александров Добрев, електроинженер.
Димитрина Начева Николова, инженер горско стопанство, оценка на гори и земеделски
земи, горски фонд, оценка на поземлени имоти в
горски територии.
Цветан Трифонов Наумов, електроинженер.
Мери Генчева Иванова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи.
Ваня Петкова Дочева, строителен инженер по
хидротехническо строителство.
Христо Димитров Тончев, инженер по сондиране.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер,
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Стефан Иванов Донков, електроинженер, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Ганчо Колев Ганчев, машинен инженер.
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Таня Ангелова Илиева, машинен инженер.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Пламен Георгиев Маринов, инженер по двигатели с вътрешно горене, оценка на МПС.
Светослав Крумов Илиев, транспортна техника и технологии, оценка на щети при ПТП.
Иван Костадинов Иванов, инженер по експлоатация на автомобили.
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Величко Кръстев Първанов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, селското стопанство, трикотажната и шивашката промишленост.
Капка Николова Радева-Георгиева, инженер – двигатели с вътрешно горене.
Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения.
Петьо Димитров Димитров, инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Рангел Асенов Симеонов, инженер по ДВГ.
Станислав Йорданов Велев, двигатели с
вътрешно горене.
Красимир Вичев Стефанов, двигатели с
вътрешно горене и строително пътни машини.
Атанас Вълков Вълков, машинен инженер.
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Димчо Веселинов Петров, машинен инженер,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Петко Иванов Върбичков, машинен инженер,
ремонт на трактори, автомобили и селскостопански машини.
Ганчо Колев Ганчев, машинен инженер.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Беатриче Кирилова Зашева, инженер – механична технология на дървесината, оценител на
земеделски земи.
Цветан
Александров
Михайлов,
инженер – машиностроителна технология и производствена техника.
Красимир Иванов Братанов, инженер – технология на металите.
Поля Петрова Димитрова, машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения, обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Мери Генчева Иванова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Ваня Петкова Дочева, строителен инженер по
хидротехническо строителство.
Христо Димитров Тончев, инженер по сондиране.
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Таня Ангелова Илиева, машинен инженер.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Ксения Георгиева Тончева, инженер по електроника и автоматика.
Веселина Трифонова Върбанова, математика,
информационни технологии, оценител на дълготрайно и оборотни материални активи.
Елка Любенова Ангелова, инженер – компютърна техника.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер, инженер по електроника и автоматика, изчислителна техника .
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Лазар Енчев Лазаров, архитект, оценка на недвижими имоти.
Соня Николаева Андреева, строителен инженер.
Любомир Веселинов Стоянов, строителен инженер.
Николай Божидаров Касабов, архитект.
Цветан Любенов Георгиев, инженер геолог и
хидрогеолог.
Петър Василев Влайчев, промишлено и гражданско строителство.
Силвия Иванова Стефанова, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти.
Анелия Цонкова Петрова, промишлено и
гражданско строителство.
Величко Петров Димитров, хидромелиоративно строителство.
Таня Тодорова Лазарова, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти .
Галина Петкова Коларова, строителен инженер.
Валентина Тодорова Дикова, строителен инженер.
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Калинка Иванова Иванова, промишлено и
гражданско строителство.
Иван Николаев Бозкоровайний, промишлено
и гражданско строителство.
Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено
и гражданско строителство.
Атанас Вълков Вълков, машинен инженер.
Тихомир Цонев Монов, строителен инженер,
промишлено и гражданско строителство.
Стоян Любенов Каракиров, строителен инженер.
Зоя Георгиева Паскалева, инженер – промишлено и гражданско строителство, обследване на
енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Боряна Дикова Макавеева, строителен инженер, конструктивна организация и изпълнение на
строителството.
Донка Гачева Цанова, строителен инженер по
транспортно строителство, оценка на недвижими
имоти.
Румен Георгиев Менков, строителен инженер.
Георги Мирославов Георгиев, инженер-земеустроител, оценител на земеделски земи и подобрения.
Петра Володиева Иванова, строителен инженер.
Мери Генчева Иванова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи.
Росица Лазарова Господинова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Росица Иванова Неделкина, строителен инженер – технология и механизация на строителството.
Майя Стефанова Савова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Ваня Петкова Дочева, строителен инженер по
хидротехническо строителство.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер,
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Таня Петкова Монева, архитект, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Борка Иванова Веселинова, строителен инженер – водоснабдяване и канализация – мрежи и
съоръжения.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, инженерно-техническа, РАВ, техника и технология на
взривните работи, АВ боеприпаси.
Радослав Станев Стоянов, инженер – противопожарна техника и безопасност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Иван Милчев Райчев, биолог-еколог.
Ива Горанова Цолова, биолог.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Людмил Василев Асенов, биолог, зоолог.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Иван Луканов Иванов, ДНК анализ.
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6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Милена Симеонова Тодорова, химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебно-селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Иво Василев Вутов, ветеринарна медицина, опазване на околната среда.
Лорета Антонова Фичева, ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мая Василева Стойкова, агроинженер.
Валерий Николов Беновски, агроном.
Димитър Иванова Велчев, агромениджмънт.
Пенка Мичева Ботева, агроном.
Сийка Иванова Попова, лицензиран оценител.
Петко Венков Пурчев, почвознание и агрохимия, оценител на земеделски земи, подобрения и
насаждения върху тях.
Петя Антимова Джилянова, агроном.
Трифон Иванов Мариновски, инженер – горско и ловно стопанство.
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи.
Ленка Христова Танева, агроном – растителна
защита.
Сийка Иванова Попова, агроикономист.
Георги Мирославов Георгиев, инженер-земеустроител, оценител на земеделски земи и подобрения.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
Валери Петров Петров, оценка на художествени произведения.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Невенка Иванова Петрова, преводач от и на
гръцки език.
Димка Маринова Банчева, педагог.
Владимир Иванов Найденов, история и археология.
Диляна Любомирова Вачковска, машинен
инженер, проектиране на сградни газови инсталации, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради.
Тотка Димитрова Конова, педагог.
Таня Ангелова Илиева, публична администрация – човешки ресурси.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Плевенския окръжен съд
и Административния съд – Плевен, за 2015 г.
1. Специалисти преводачи с балкански езици
Крайо Венелинов Краев, преводач от и на
гръцки език.
Наазъм Бекир Махмуд, преводач от и на турски език.
2. Специалисти преводачи с европейски езици
3. Специалисти преводачи с други езици.
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70б. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Софийския окръжен съд към Апелативния съд – София, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Димитър
Николов
Димитров,
специалност – криминалист.
Даниел Йотов Цонков, специалност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Даниела Апостолова Дамянова, специалност – юрист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Илия Иванов Илиев, специалност – съдебнофотографски методи за техническо изследване на
документи.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Валери Димитров Костадинов, криминалистика – съдебно-почеркова експертиза.
Лозан Иванов Рангелов, графолог.
Лилия Любомирова Симеонова, техническо
изследване на документи; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Василев Петров, експерт-криминалист;
удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Сашо Павлов Атанасов, графолог – експерткриминалист.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Лидия Кирилова Халачева-Натан – Висш химикотехнологически институт, специалност „Техника на органичния синтез и каучук“.
Янко Петков Узунов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биохимия и микробиология“; курс „Експертна криминалистика“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалнос
ти „Право“ и „Българска филология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Георги Борисов Добрев – Висш институт по
хранително-вкусовата промишленост – специалност „Технология на продуктите за обществено
хранене“; завършен курс по криминалистически
изследвания.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност „Металургия“; удостоверение за ниво на
достъп до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
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Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, специалност „Философия“.
Инж. Силвана Евлогиева Цветанова, ХТМУ –
ИУТ, криминалистическо изследване на документи.
Георги Стоянов Георгиев – ВИФ; удостоверение по „Криминалистика и съдебно-криминалистическа фотография“.
1.2 Трасологични експертизи
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Димитър Николов Димитров, специалност –
криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, специалност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, графолог – експерткриминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност „Металургия“; удостоверение за ниво на
достъп до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, специалност „Философия“.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Димитър
Николов
Димитров,
специалност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, специалност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, графолог – експерткриминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалности „Право“ и „Българска филология“; удостоверение № 71/1995 г. за дейности с огнестрелно
оръжие; удостоверение за ниво на достъп до КИ
„Секретно“ до 14.08.2016 г.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
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Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност „Металургия“; удостоверение за ниво на
достъп до КИ „Секретно“.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Димитър
Николов
Димитров,
специалност – криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – металургия на черните метали; експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност „Металургия“; удостоверение за ниво на
достъп до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, специалност „Философия“.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Георги
Димитров
Димитров,
специалност – хирург.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
Д-р Димитър Николов Николов, МУ – София,
специалност „Съдебна медицина“.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Георги
Димитров
Димитров,
специалност – хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София, специалност „Акушерство и гинекология“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска
академия – София, специалност „Медицина“.
Д-р Димитър Николов Николов, МУ – София,
специалност „Съдебна медицина“.
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2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай
Гинчев
Тюфекчиев,
специалност – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност – биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Борис Петров Шахов – СУ „Климент Охридски“, специалност „Молекулярна биология“.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Николай
Гинчев
Тюфекчиев,
специалност – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева, специалност – биохимик, клиничен химик.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Борис Петров Шахов – СУ „Климент Охридски“, специалност „Молекулярна биология“.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Георги
Димитров
Димитров,
специалност – хирург.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Александра Ангелова Анастасова, висше; санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна медицина и теонтология.
Инж. Валя Неделчена Джабарска, инженерхимик, санитарна химия и токсикология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова – Медицинска академия – София, специалности „Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“;
„Професионални заболявания“.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София, специалност „Акушерство и гинекология“.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, Медицинска академия, ВМИ – София, специалности
„Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска
академия – София, специалност „Медицина“.
Д-р Димитър Николов Николов, МУ – София,
специалност „Съдебна медицина“.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Бойка Маринова Станева, медицина – нервни болести.
Д-р Веселин Пенчев Радев, хирургия, УНГ болести, физиотерапия и съдебна медицина; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
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Д-р Василка Христова Василева, медицина – вътрешни болести.
Д-р Кирил Спасов Танчев, отоневрология и
аудиология.
Д-р Петко Величков Величков, сексолог.
Д-р Петър Захариев Грънчаров, медицина – офталмология.
Д-р Красимира Николова Динкова – Медицинска академия – София, специалности „Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“;
„Професионални заболявания“.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София, специалност „Акушерство и гинекология“.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, Медицинска академия, ВМИ – София, специалности
„Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска
академия – София, специалност „Медицина“.
Д-р Лалка Стефанова Рангелова – Висш медицински институт – Пловдив, специалност „Медицина“.
Д-р Димитър Николов Николов, МУ – София,
специалност „Съдебна медицина“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства; експерт по психологически и екологични проблеми; социална
педагогика; специална педагогика – олигофренопедагогика.
Наташа Горанова Иванова, медицинска психология и педагогическа рехабилитация; разрешение за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Цветелина Милчева Славова, психолог; педагогически съветник; разрешение за достъп до
КИ ниво „Строго секретно“.
Снежанка Дончева Божилова – специалност
психология, социална педагогика, социална работа с деца и семейства в риск.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
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3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Лилия Маринова Петрова, медицинска психология.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсекс олог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
Снежана Петрова Гелева, специалност – счетоводство.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност
финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Рангел
Кирилов
Калистратов,
специалност – счетоводство и контрол.
Първолета Борисова Бешкова, специалност – счетоводство и контрол.
Венета Благоева Костадинова, специалност – машинна обработка на икономическа информация.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист; специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност –
счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Емилия
Тодорова
Милушева,
специалност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност –
счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност –
юрист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност – икономика на промишлеността.
Стоянка Иванова Нетровска, специалност –
счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
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Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Георги Атанасов Атанасов, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Росица Димитрова Георгиева, специалност –
геодезия и земеустройство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна отчетност.
Гергана
Тодорова
Йорданова,
специалност – счетоводство с програмен продукт.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Добромир Александров Соколов, специалност – икономика на труда.
Елла Михайлова Георгиева, специалност –
икономист-счетоводител.
Цветанка Христова Ковачка, специалност –
ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмите.
Гена Цветкова Велковска, специалност – икономика на строителството; право.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист –
счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър; счетоводство и контрол.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Нелка Григорова Маркова, ел. монтьор; НЕЦ
сертификат – експерт по технически и финансово-икономически проблеми.
Димитър Тодоров Милушев, специалност –
счетоводна отчетност.
Валентин Радославов Тодоров, специалност –
икономика и управление на транспорта.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист; експерт-оценител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Веска Стефанова Грънчарова, икономистсчетоводител; разрешение за достъп до КИ ниво
„Секретно“.
Ралица Панчева Попова, икономист-организатор, данъчно консултиране.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнес администрация.
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Илка Нецова Георгиева, магистър икономист – счетоводство и контрол; експерт по финансово-счетоводни проблеми, оценител на финансово оборотни и дълготрайни материални активи.
Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, и магистър по икономика – организация на производството и управление в промишлеността.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по икономика; маркетолог; оценител на оборотни дълготрайни активи, оценител на цели държавни и
общински предприятия.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо, счетоводство и пенсионно осигуряване.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост, други фактически отношения.
Сашо Христов Николов, специалност: съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-оценителни
експертизи.
Лидия Любенова Христова, специалност: съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност: „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност: „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност: „Финанси“, сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения“.
Лилия Викторова Иванова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност:
„Счетоводна отчетност“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Публични финанси“; Технически университет – София, специалност „Технология на електронното производство“.
Антон Димитров Димов – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Счетоводство и контрол“; достъп до ниво на
класифицирана информация „Строго секретно“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“; сертификат „Оценител на недвижими имоти и земеделски земи“;
удостоверение „Администратор на лични данни“.
Скарлет Николаева Наумова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
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Милена Димова Рашева – УНСС – София;
специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Тошко Николов Поптолев – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Финанси и кредит“.
Нели Христова Владимирова – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на промишлеността“.
Емил Димитров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на търговията“.
Евтим Петков Евтимов – ВИИ „Карл Маркс“,
София, специалност „Икономика и управление
на търговията“.
Инна Данаилова Николова – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Грета Петрова Тотева – УНСС – Факултет по
мениджмънт и маркетинг – Ловеч, специалност
„Маркетинг и мениджмънт“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски
университет, специалност „Счетоводство и контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – УНСС –
София, специалност „Счетоводство и контрол“.
Васил Любенов Василев – ВИИ „Карл Маркс“,
София, специалност „Икономика на промишлеността“.
Анка Христова Ангелова – Стопанска академия – Свищов, специалности „Счетоводство и
контрол“; „Контрол и анализ на фирмената дейност“.
Адриан Михайлов Велчев – ВИНС „Д. Благоев“, Варна – специалност – СО, квалификация –
икономист-счетоводител.
Славейко Андреев Въчков – УНСС – София,
специалност – „Планиране и прогнозиране“.
Янко Георгиев Янев – Стопанска академия
„Д. Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“.
Бисер Драгов Белев – Стопанска академия
„Д. Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация икономист-счетоводител.
Христина Атанасова Данова-Тодорова – ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация магистър по
икономика.
Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Васил
Любенов
Василев – ВИИ
„Карл
Маркс“ – София, икономика на промишленост
та, съдебна финансово-икономическа експертиза и съдебна счетоводна експертиза в банковия
сектор.
Цветелина Ананиева Ананиева – Нов български университет, специалност финансов контрол.
Стоимен
Иванов
Петков – ВИИ
„Карл
Маркс“ – София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Ивайло Петков Узунов – ВИИ „Карл Маркс“ –
София, счетоводство и контрол, икономист-сче-
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товодител, данъчен и митнически контрол, вътрешен отидор в публичния сектор.
Венцислав Николов Атанасов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, управление и икономика на
АПП.
Валя Илиева Ангелова – УНСС – София, счетоводство и контрол.
Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание.
Невена Рашкова Тенева – ВФСИ „Д. Ценов“ – Свищов, счетоводна отчетност.
Мариана Димова Ангелова – Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов – маркетинг и планиране, икономист – специалист по маркетинг, и
квалификация учител.
Симеон Борисов Илиев – НБУ – магистър по
бизнес администрация.
Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Д. Ценов“ – Свищов – счетоводство и контрол; професионална квалификация „Счетоводство и финансов одит“.
Асен Данчев Димитров – УНСС, магистър по
счетоводство и контрол.
Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска
академия – Свищов, специалност – счетоводство
и контрол, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев – УНСС – София, специалност маркетинг, магистър по икономика.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност
финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Елка Русева Жекова, София, специалност – управление и планиране на народното
стопанство.
Рангел
Кирилов
Калистратов,
специалност – счетоводство и контрол.
Първолета Борисова Бешкова, специалност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
Софрони
Георгиев
Атанасов,
специалност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Емилия
Тодорова
Милушева,
специалност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана
Тодорова
Петрова;
специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност – счетоводство и контрол.
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Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност – юрист.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност – икономика на промишлеността.
Стоянка
Иванова
Нетровска,
специалност – счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност –
архитектура.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност –
счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Георги Николов Календеров, специалност –
маркетинг и мениджмънт.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност – автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Ива Спасова Вълкова, специалност – икономика и управление на селското стопанство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна отчетност.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Добромир Александров Соколов, специалност – икономика на труда.
Цветанка
Христова
Ковачка,
специалност – ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Марияна Пеева Балтова, специалност – застрахователно дело.
Лидия Любенова Христова, специалност – съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по икономика; маркетолог; оценител на оборотни дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър – счетоводство и контрол.
Величка Георгиева Томова, специалност – счетоводство и контрол.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо, счетоводство и пенсионно осигуряване.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
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Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Сашо Христов Николов, специалност: съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-оценителни
експертизи.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
икономика и управление на транспорта.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени, ценообразуване, финансово-икономически анализи,
трафик на културно-исторически ценности, контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Росен Стоянов Костов, специалист инженергеодезист, фотограметрия и картография и магистър по икономика; оценка на недвижими имоти;
оценка на машини и съоръжения; оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
капиталови инвестиционни проекти в публичния
сектор: разработване, анализ, оценка и контрол;
бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Симеон Ананиев Ананиев, икономист, икономика на транспортна фирма; оценка на цели държавни и общински предприятия, инженер – експлоатация на железопътния транспорт, удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Илка Нецова Георгиева, магистър – икономист – счетоводство и контрол; експерт по финансово-счетоводни проблеми; оценител на финансови оборотни и дълготрайни материални активи.
Ралица Панчева Попова, икономист-организатор данъчно консултиране.
Любомир
Цветков
Йотов,
магистър
МИО – митнически режими и процедури, митнически и валутни престъпления и нарушения,
митнически режими и процедури, митнически
информационни системи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения
и транспортни средства, експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика;
специална педагогика – олигофренопедагогика.
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз на опасни товари по шосе и железен път; преподавател по английски език и литература.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнесадминистрация.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
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Орлин Павлов Матев, специалност: икономист.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност: „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност „Икономика и организация на
селското стопанство“.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Финанси“, сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Публични финанси“; Технически университет –
София, специалност „Технология на електронното производство“.
Лилия Василева Иванова – Висше училище
по застраховане и финанси, специалност „Счетоводство и контрол“.
Георги Димитров Политов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Управление и планиране на народното стопанство“;
ниво на достъп до класифицирана информация
„Строго секретно“.
Марияна Пеева Балтова – Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Застрахователно дело“ – профил „Обществено осигуряване“ и „Педагогика“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“; сертификат „Оценител на недвижими имоти и земеделски земи“;
удостоверение „Администратор на лични данни“.
Антоанета Иванова Първанова – Университет
за национално и световно стопанство, специалност
„Маркетинг и мениджмънт“; икономист, експерт в
областта на обществените поръчки; ниво на достъп до класифицирана информация „Секретно“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“ София, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Милена Димова Рашева – УНСС – София;
специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Тошко Николов Поптолев – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Финанси и кредит“.
Инж. Елиза Калчева Иванова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Хидротехническо строителство“; Икономически
университет – Варна, магистър по специалност
„Икономика на недвижимата собственост“.
Нели Христова Владимирова – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на промишлеността“.
Емил Димитров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на търговията“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски
университет, специалност „Счетоводство и контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
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социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“
Васил Любенов Василев – ВИИ „Карл Маркс“,
София, специалност „Икономика на промишлеността“.
Анка Христова Ангелова – Стопанска академия – Свищов, специалности „Счетоводство и контрол“; „Контрол и анализ на фирмената дейност“.
Адриан Михайлов Велчев – ВИНС „Д. Благоев“, Варна, специалност – СО, квалификация –
икономист-счетоводител.
Славейко Андреев Въчков – УНСС, София,
специалност – планиране и прогнозиране.
Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София,
специалност – счетоводство и контрол.
Васил
Любенов
Василев – ВИИ
„Карл
Маркс“ – София, икономика на промишлеността,
съдебна-финансово-икономическа експертиза и
съдебно-счетоводна експертиза в банковия сектор.
Цветелина Ананиева Ананиева – Нов български университет, специалност – финансов контрол.
Галина Златева Димитрова – Университет
„Хумболдт“ – Берлин, финансово стопанство,
магистър по финанси и финансово-икономически
анализ.
Стоимен
Иванов
Петков – ВИИ
„Карл
Маркс“ – София, счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Венцислав Николов Атанасов – ВИИ „Карл
Маркс“ – София, управление и икономика на АПП.
Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание.
Татяна Георгиева Праскова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – предучилищна педагогика, Икономически университет – Варна – мениджмънт и стопански бизнес,
Камара на независимите оценители в България.
Невена Рашкова Тенева – ВФСИ „Димитър
Ценов“ – Свищов, счетоводна отчетност.
Мариана Димова Ангелова – Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов – маркетинг и планиране, икономист – специалист по маркетинг, и
квалификация учител.
Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Д. Ценов“ – Свищов – счетоводство и контрол; професионална квалификация „Счетоводство и финансов одит“.
Асен Данчев Димитров – УНСС, магистър по
счетоводство и контрол.
Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска
академия – Свищов, специалност – счетоводство
и контрол, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев – УНСС – София, специалност маркетинг, магистър по икономика.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност – финанси, счетоводство и контрол.
Първолета Борисова Бешкова, специалност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
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Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
Софрони
Георгиев
Атанасов,
специалност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Емилия
Тодорова
Милушева,
специалност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана
Тодорова
Петрова,
специалност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност – икономика на промишлеността.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна отчетност.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Орлин Павлов Матев, специалност: икономист.
Красимира Миткова Николова, висше – магистър – счетоводство и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по икономика; маркетолог; оценител на оборотни дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър-икономист – счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Димитринка Борисова Милевска, машинен
инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Иван Христов Узунов, икономист; разрешение
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост, други фактически отношения.
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Стоян Делчев Гешев – пререгистрация, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси,
мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения
и транспортни средства, експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика;
специална
педагогика – олигофренопедагогика;
свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно електродъгово заваряване на
нисковъглеродни и нисколегирани стомани; огняр
II степен на котли с високо налягане до 1000 м2.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени, ценообразуване, финансово-икономически анализи,
трафик на културно-исторически ценности, контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова, икономист – синдик.
Илка Нецова Георгиева, магистър – икономист – счетоводство и контрол, експерт по финансово-счетоводни проблеми; оценител на финансово-оборотни и дълготрайни материални
активи.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност – икономика и организация на
селското стопанство.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Финанси“, сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения“.
Светла Иванова Георгиева – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Публични финанси“, Технически университет,
София, специалност „Технология на електронното производство“.
Лилия Василева Иванова – Висше училище
по застраховане и финанси, специалност „Счетоводство и контрол“.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил Левски“ – офицер от танковите войски,
машинен инженер, специалност „Двигатели с
вътрешно горене“.
Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“, сертификат „Оценител на недвижими имоти и земеделски земи“;
удостоверение „Администратор на лични данни“.
Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
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Милена Димова Рашева – УНСС – София,
специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Емил Димитров Симеонов – ВИИ „Карл
Маркс“, София, специалност „Икономика и управление на търговията“.
Снежка Кирилова Илиева – Великотърновски
университет, специалност „Счетоводство и контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – Стопанска академия – Свищов, специалност „Застраховане и
социално дело“; УНСС – Врачански стопански
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.
Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София,
специалност – счетоводство и контрол.
Кета Ангелова Дечева – Икономически университет – Варна, стокознание.
Мариана Димова Ангелова – Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов – маркетинг и планиране, икономист – специалист по маркетинг, и
квалификация учител.
Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска
академия – Свищов, специалност – счетоводство
и контрол, икономист-счетоводител.
Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Д. Ценов“ – Свищов – счетоводство и контрол; професионална квалификация „Счетоводство и финансов одит“.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – строителен инженер ПГС.
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството.
Николета Борисова Божинова, специалност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Пламен Димитров Гърбов, специалност –
строителен инженер по технология на строителството.
Бранимир Светославов Костов, специалност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Петя Георгиева Николова, специалност – марк
шайдерство и геодезия.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване и канализация“.
Невенка
Георгиева
Иванова,
специалност – транспортно строителство.
Пламен Иванов Кривошапков, специалност – „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Райна Василева Бонева.
Николай Димитров Николов, специалност –
технология и управление на транспорта.
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Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност – хидромелиоративно строителство, земеразделяне и
градоустройство.
Инж. Минка Хиткова Радева, специалност –
геодезия, фотограметрия и картография.
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност –
двигатели с вътрешно горене.
Чавдар Савов Арабаджиев, специалност – киноапаратура.
Валентин Рачев Симеонов, специалност –
строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати.
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност – архитектура.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност –
архитектура.
Румяна Тошева Несторова, специалност – селскостопанска техника.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Георги Петров Ценев, специалност – пътно
строителство.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност – автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Росица Димитрова Георгиева, специалност –
геодезия и земеустройство.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Ивайло Николов Димитров, специалност – земеустройство, достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“.
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност – хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Владимир Костов Господинов, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
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Владимир Степанович Шимук, специалност – конструиране и производство на радио 
апаратури.
Цветанка
Христова
Ковачка,
специалност – ел. машини и апарати.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
Василка Петкова Гетова, специалност – техник геодезист.
К.т.н.д. Михаил Николов Чалашканов, минен
инженер електромеханик, кандидат на техническите науки; минна електромеханика.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
Йордан Донев Йорданов, машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения;
оценка права на интелектуална и индустриална
собственост; оценка на търговски предприятия;
оценка на недвижими имоти от УАСГ – София;
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на машини и съоръжения; оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н.д-р Георги Маринов Маринов, инженернотехнически науки; технически средства за ГСМ;
лицензиран оценител на машини и съоръжения;
дизайн, конструкция, утилизация и оценка на
малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност: хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и за
цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник; строителство и архитектура.
Инж. Ангел Димитров Илиев, строителен инженер – геодезия, фотограметрия и картография;
свидетелство за извършване на дейности по кадастъра.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен инженер – технология на машиностроенето.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ирина Иванова Петкова, електроинженер; разрешение за достъп до КИ ниво „Секретно“.
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Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография и
магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка
и контрол; бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизация на селското стопанство; лицензиран оценител, машини и съоръжения, капитално строителство.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата;
независим оценител на движимо и недвижимо
имущество на държавните и общинските фирми.
Светла Стоянова Стоянова, строителен техникум – геодезия и картография; кадастър, регулация и оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Виолета Иванова Цветанова, строителен техник – строителство и архитектура; брокер на недвижимо имущество, компютърна графика.
Людмил Тодоров Маев, Висш институт по
архитектура и строителство – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“; свидетелство за правоспособност за извършване на дейност по кадастъра.
Инж. Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт
по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил Левски“ – офицер от танковите войски,
машинен инженер, специалност „Двигатели с
вътрешно горене“.
Димитър Маламов Хабов – ВМЕИ – София,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността и транспорта“, достъп до
класифицирана информация ниво „Секретно“.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“, Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност
на производствата“, сертификат „Оценител на
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машини и съоръжения“ сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност“.
Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност
„Архитектура“.
Найден Станимиров Петров – Висш машинно-електротехнически институт – София, специалност „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“, сертификат „Оценител на машини и
съоръжения“.
Инж. Ангел Димитров Илиев – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Станка Иванова Илиева – Висш инженерностроителен институт – София, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Румяна Атанасова Гондова – Висш минно-геоложки институт, специалност „Хидрогеология и
инж. геология“.
Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Хидравлични машини и съоръжения“.
Инж. Надежда Крумова Георгиева – Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Иванка Атанасова Цветкова – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Катя Миткова Тодоринова – Технически университет – София, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“.
Тони Петров Тонев – ВТУ „А. Кънчев“, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Георги Асенов Стоименов – Технически университет – София, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Инж. Диляна Любомирова Вачковска – Висш
машинно-електротехнически институт – Варна,
специалност „Топлинна и масообменна техника
в химическата промишленост“.
Инж. Стефан Крумов Жечков – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Топлотехника“.
Марина Игнатова Николова – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – Висш
инженерно-строителен институт, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност „Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Турк
менски политехнически институт, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Нина Господинова Ламбова-Димова – ВИАС –
София, специалност – промишлено и гражданско
строителство – технология, оценка на недвижими
имоти, оценител на машини и съоръжения.
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Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински – Висш
Химикотехнологичен институт; „Металургия на
черните метали“.
Румяна Ангелова Хаджиниколова – ВИСИ –
строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Васил
Андонов
Веселинов – ВМЕИ – София, специалност – авт. трансп., трактори и
кари – АТК, машинен инженер.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Николай
Димитров
Николов,
специалност – технология и управление на транспорта.
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапет
ков, Технически университет – София, Факултет – Сливен, специалност – механика и идентификация на ПТП.
Бойко
Костадинов
Димитров,
специалност – танкови войски – строеви; двигатели с
вътрешно горене.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Инж. Анастасия Славчева Костова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Николай Спасов Христов, съвременни системи и електронни комплектовки на автомобилите – конструктивна безопасност, плавност на движението, спиране.
Инж. Ангел Петков Маринов, инженер-механик по автомобилния транспорт; оценка в сферата на транспорта и строителството.
Иван Тодоров Въздържанов, машинен инженер – автоексперт.
Инж. Асен Вълчев Чакъров, машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Румен Петров Таслаков, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Живко Христов Евтимов, машинен инженер – автомобили, трактори и кари; оценка в
сферата на транспорта и строителството.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Александър Панайотов Димитров; криминалист, автотехнически експертизи.
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Инж. Йордан Донев Йорданов, машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, магистър по
икономика – организация на производството и
управление в промишлеността.
Инж. Иван Атанасов Тодоров, специалност:
технология и организация на автомобилния
транспорт.
Инж. Валентин Стойчев Панчев, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения
и транспортни средства; експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика;
специална
педагогика – олигофренопедагогика;
свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска, горска и мелиоративна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно електродъгово заваряване на
нисковъглеродни и нисколегирани стомани; огняр
II степен на котли с високо налягане до 1000 м2.
Доц. Георги Борисов Джонев, управление и
организация на автомобилния транспорт.
Инж. Николай Пеев Камбуров, машинен инженер.
Инж. Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги
Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт
по криминалистика и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно горене“.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И. Ленин“ – София, специалност „Технология на металите“, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, специалност „Безопасност на
производствата“, сертификат „Оценител на машини
и съоръжения“, сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“.
Николай Живков Занев – Технически университет – София, специалност „Транспортна техника и технологии“; сертификат за автоексперт.
Тони Петров Тонев – ВТУ „А. Кънчев“, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Пеню Димов Пенев – ВНВУ „В. Левски“, специалност „Автомобилни войски“.
Георги Асенов Стоименов – Технически университет – София, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Незабравка Гаврилова Първанова – ВМЕИ
„Ленин“ – София, специалност „Автомобилен
транспорт, трактори и кари“.
Костадин Крумов Златев – Технически университет – София, специалност „Комплексна механизация и поточни линии в строителството“.
Константин Иванов Иванов – Технически
университет – София – Колеж – Сливен, специалност „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“.
Венцислав Цветанов Василев – ВА „Г. С. Раковски“, специалност „Военнополитическа, общовойскова“; ПЖИ „Тодор Каблешков“ – София,
специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“.
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Васил Андонов Веселинов – ВМЕИ – София,
специалност – авт. трансп., трактори и кари –
АТК, машинен инженер.
Едвин Живков Желев – Технически университет – София, специалност – компютърни системи и технологии, компютърен инженер.
Цветелина Найденова Найденова – ТУ – Стара Загора; Колеж – Ямбол – инструктор за обучение на водачи на МПС кат. „С“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството.
Николета Борисова Божинова, специалност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване и канализация“.
Инж. Атанас Илиев Желязов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност –
строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност –
архитектура.
Ирина Красимирова Семерджиева, специалност – автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност –
хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Васил Николов Василев, специалност – военен инженер по ПГС – технология на строителството.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП,
инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
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Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист; експерт-оценител.
Инж. Йордан Донев Йорданов, машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н.д. Георги Маринов Маринов, инженернотехнически науки; технически средства за ГСМ;
лицензиран оценител на машини и съоръжения;
дизайн, конструкция, утилизация и оценка на
малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност: хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и за
цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен инженер – технология на машиностроенето.
Инж. Симеон Ананиев Ананиев, икономист,
икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер по
експлоатация на железопътния транспорт; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“, София,
специалност: „Промишлена топлотехника“, сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И. Ленин“ – София, специалност „Технология на металите“, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, специалност „Безопасност на
производствата“, сертификат „Оценител на машини
и съоръжения“, сертификат „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“.
Найден Станимиров Петров – Висш машинно-електротехнически институт – София, специалност „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“.
Румяна Атанасова Гондова – Висш минно-геоложки институт, специалност „Хидрогеология и
инж. геология“.
Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ленин“ – София, специалност „Хидравлични машини и съоръжения“.
Тони Петров Тонев – ВТУ „А. Кънчев“, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Георги Асенов Стоименов – Технически университет – София, специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност „Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Турк
менски политехнически институт, специалност
„Промишлено и гражданско строителство.
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Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински – Висш
Химикотехнологичен институт; металургия на
черните метали.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност – строителен инженер – пром. и гражд.
строителство – конструкции.
Николета Борисова Божинова, специалност – инженер – горско стопанство – опазване
на природната среда.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника
Антоанета Георгиева Йовева, специалност –
архитектура.
Пламен Димитров Гърбов, специалност –
строителен инженер по технология на строителството.
Невенка
Георгиева
Иванова,
специалност – транспортно строителство.
Виолета Моюва Ковачева, специалност – архитектура – опазване на природната среда.
Пламен Иванов Кривошапков, специалност –
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Инж. Цеца Илиева Дянкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност – хидромелиоративно строителство, земеразделяне и
градоустройство.
Инж. Анастас Тодоров Горанов, инженер-геодезист.
Георги Дянков Георгиев, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, математика, оценител на движимо и недвижимо имущество, технически контрол по част
конструктивна на инвестиционните проекти.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност – архитектура.
Надежда
Крумова
Георгиева,
специалност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Евелина Георгиева Генадиева, специалност – хидротехническо строителство.
Петър Каменов Милчев, специалност – строителен инженер.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Любомир
Илиев
Митриков,
специалност – строителство и архитектура.
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Ивайло Николов Димитров, специалност – земеустройство, достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“.
Инж. Катя Стоянова Дринова, специалност – хидромелиоративно строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова, специалност – инженер-геодезист.
Надежда
Христова
Стойчева,
специалност – промишлено и гражданско строителство.
Димитър Панайотов Джелебов, специалност – транспортно и пътно строителство.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
Инж. Цеца Илиева Дянкова, специалност –
промишлено и гражданско строителство.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева, ВИАС – архитектура; оценка на недвижими
имоти; оценител на земеделски земи и трайните
насаждения върху тях.
Инж. Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радиоелектроника; оценка на машини и
съоръжения; оценка права на интелектуална и
индустриална собственост; оценка на търговски
предприятия; оценка на недвижими имоти от
УАСГ – София; експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен инженер и финанси и счетоводство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка на финансови институции; оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско стопанство; лесоустройствени проекти; оценки на гори и земи от горския фонд.
Виолета Иванова Цветанова, строителен техник – строителство и архитектура; брокер на недвижимо имущество, компютърна графика.
Инж. Албена Ненчова Арсова, строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.
Любомир Петров Съев, специалност: строителство и архитектура.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист; експерт-оценител.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата; удостоверение за ниво
на достъп до КИ „Секретно“.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата;
независим оценител на движимо и недвижимо
имущество на държавните и общински фирми.
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Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност: хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и на
цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Евгения Филипова Киселинова, строителен инженер по транспортно строителство; лиценз за оценка на недвижими имоти; оценител на
машини и съоръжения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография, магистър по икономика; оценка на недвижими имоти;
оценка на машини и съоръжения; оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
капиталови инвестиционни проекти в публичния
сектор: разработване, анализ, оценка и контрол;
бизнесплан и оценка на инвестиционен проект.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“ – София,
специалност: „Промишлена топлотехника“, сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Красимира Маринова Горанова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; сертификат за оценка на недвижими
имоти.
Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт
по архитектура и строителство – специалност
„Архитектура“.
Найден Станимиров Петров – Висш машинно-електротехнически институт – София, специалност „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“.
Стефан Иванов Оташлийски – Висш институт по архитектура и строителство – специалност
„Транспортно и железопътно строителство“.
Инж. Елиза Калчева Иванова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Хидротехническо строителство“; Икономически
университет – Варна, магистър по специалност
„Икономика на недвижимата собственост“.
Румяна Атанасова Гондова – Висш минно-геоложки институт, специалност „Хидрогеология и
инж. геология“.
Радка Ганчева Тимнева – Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, специалност „Архитектура“.
Стефка Стоянова Стоянова – Висш институт
по архитектура и строителство, специалност „Архитектура“.
Иванка Атанасова Цветкова – Висш инженерно-строителен институт – София, специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Станоя Йорданов Дончевски – ВНВСУ „Ген.
Благой Иванов“, специалност „Технология на
строителството“.
Марина Игнатова Николова – Университет по
архитектура, строителство и геодезия – София,
специалност „Архитектура“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“.
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Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност „Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – Туркменски политехнически институт, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“.
Илка Аспарухова Динкова – ВИАС – специалност „Архитектура“.
Галя Славчева Илиева – Техникум по строителство – гр. Трън, специалност – строителство и
архитектура.
Нина Господинова Ламбова-Димова – ВИАС –
София, специалност – промишлено и гражданско
строителство – технология, оценка на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Гроздан Стоянов Цветанов – ВНВСУ „Генерал
Благой Иванов“ – София, специалност – строителен инженер по конструкции на промишлени,
жилищни и обществени сгради.
Татяна Георгиева Праскова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – предучилищна педагогика.
Георги Адамов Георгиев – Техникум по строителство – София, специалност – геодезия, фотограметрия, картография, техник по геодезия,
фотограметрия, картография.
5.5. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Бранимир Светославов Костов, специалност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност – строителен инженер – „Водоснабдяване и канализация“.
Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Владимир Костов Господинов, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Васил Николов Василев, специалност – военен
инженер по ПГС – технология на строителството.
Марин Стилиянов Стилиянов, ВНВАУ „Георги Димитров“; пожарна и аварийна безопасност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност –
полевъдство.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско стопанство; лесоустройствени проекти; оценки на гори и земи от горския фонд.
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Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност –
полевъдство.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Албена Георгиева Кръстева, специалност –
инженер-химик.
Инж. Валя Неделчева Джабарска, инженер-химик; санитарна химия и токсикология.
Александра Ангелова Анастасова, висше – санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска академия – София, специалност комунална хигиена,
СУ „Кл. Охридски“, специалност химия, учител
по химия и физика.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева, специалност –
инженер-химик.
Александра Ангелова Анастасова, висше – санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска академия – София, специалност – комунална хигиена, СУ „Кл. Охридски“, специалност – химия,
учител по химия и физика.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност – ветеринарна медицина.
Д-р Георги Запрянов Славчев – Висш ветеринарномедицински институт – София, специалност
ветеринарен лекар, д-р на ветеринарните науки.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, специалност – агроном-полевъд.
Снежана
Любенова
Петрова,
специалност – полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност – полевъдство.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков,
машинен инженер; селскостопанска техника.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер-земеустроител; лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизация на селското стопанство; лицензиран оценител, машини и съоръжения, капитално строителство.
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Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ Свищов, специалност „Финанси“, сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения“.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска
академия – София, специалност – комунална хигиена, СУ „Кл. Охридски“, специалност – химия,
селскостопански експертизи.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Здравка Стефанова Сиракова, висше – библиотекознание и библиография; авторско право и
сродни на авторското права.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти; технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; екперт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения
и транспортни средства; експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика;
специална педагогика – олигофренопедагогика.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалности „Право“ и „Българска филология“ – авторско
право и сродните му права върху литературни
произведения.
Десислава Здравкова Александрова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „История“; археология, археологически движими паметници на културата.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството; Специалност – оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения,
дълготрайни и оборотни материални активи.
Мая Иванова Кичева (фирма „Проген“ – ООД,
лаборатория – молекулярнобиологични анализи,
ДНК експертизи и идентификация състава на
хранителни продукти); специалност – биохимик,
клиничен химик.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност – архитектура, екология, околна среда, ландшафт.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър икономист, специалност – интелектуална собственост.
Мария Атанасова Цветкова, специалност – съобщителна техника, патентен специалист.
Венелина Кирилова Луканска, специалност – социални дейности.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати, оценителска експертиза и интелектуална и индустриална
собственост.
Арх. Галина Петкова Главчева, специалност – архитектура.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Бойко
Костадинов
Димитров,
специалност – танкови войски – строеви; двигатели с
вътрешно горене, военно дело, сигурност и отбрана, превоз на опасни товари съгласно АДР.
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Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство; оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; автоексперт – оценител.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси; оценител на недвижими имоти.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство; стандартизация, оценка на
въздействието върху околната среда.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство;
оценка на недвижими имоти.
Любомир
Илиев
Митриков,
специалност – строителство и архитектура, оценки на недвижими имоти и ДМА.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право,
вещноправни експертизи, оценител по недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит, обществени поръчки.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност – икономика и организация на
селското стопанство – съдебна аграрикономическа експертиза.
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.
Мирослава Цанкова Стойчева, с квалификация „Преводач“, специалност – чешки език и немски език.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Петя Васкова Христова, магистър МИО – превоз на опасни товари по шосе и железен път; преподавател по английски език и литература.
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по горско стопанство, лесоустройствени проекти; оценки на гори и земи от горския фонд.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП,
инженер-технолог; технология на ферментационните производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Добри Спасов Пандурски, юрист – Комисия за
защита на личните данни.
Росица Александрова Стоянова – Стопанска
академия „Димитър Ценов“ – Свищов, специалност – финанси; професионална квалификация
„Правна закрила на индустриалната собственост“,
Патентно ведомство на Република България – марки, географски означения и промишлени дизайни.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“, Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност
на производствата“ (оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания;
безопасност на здраве при работа).
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Красимира Маринова Горанова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Иван Василев Иванов – Техникум по електротехника – силни токове – „Д. Наплатанов“, специалност „Eл. енергетика и ел. обзавеждане на
промишлени предприятия“.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалности
„Право“ и „Българска филология“; удостоверение
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ленин“ –
София, специалност „Хидравлични машини и съоръжения“.
Стефка Стоянова Стоянова – Висш институт
по архитектура и строителство, специалност „Архитектура“; оценител на недвижими имоти.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“; удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“;
видеотехнически експертизи; лицево-идентификационни експертизи.
Ивайло Петров Стойчев – Специализирано
висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, специалност „Защита на културно-историческото наследство в Република България“.
Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженерно-строителен институт, специалност „Архитектура“; експертизи с архитектурна проблематика.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – Висш
инженерно-строителен институт, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш институт по архитектура и строителство, специалност
„Архитектура“, експертизи, свързани с паметн ици
на културата.
Адриан Михайлов Велчев – ВИНС „Д. Благоев“, Варна – специалност – СО, квалификация – икономист счетоводител.
Снежанка
Дончева
Божилова – специалност – психология, социална педагогика, социална работа с деца и семейства в риск.
Владимир Петков Кобаков – СУ „Кл. Охридски“, специалност – испанска филология, преводач от/на английски, испански и френски език.
Янко Георгиев Янев – Стопанска академия
„Димитър Ценов“ – Свищов, специалност – счетоводство и контрол.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска академия – София, специалност – комунална хигиена, СУ „Кл. Охридски“.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от Комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при
Софийския окръжен съд за 2015 г.
Наташа Иванова Иванова.
Росен Георгиев Убенов.
Христиана Александрова Томова.
Аида Самих Худер.
Владимир Петков Кобаков.
Зоя Емилевна Цанкова.
Магдалина Любомирова Николова.
Салах Али Фатах.
1250
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15. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява, че на основание § 52,
ал. 5 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.), чл. 148, ал. 3, т. 2,
буква „б“ и ал. 4 във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 2,
буква „б“ ЗУТ (в редакцията преди изменение и
допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.)
и чл. 143, ал. 1, чл. 144, ал. 1 – 3 ЗУТ е издал
Разрешение за строеж № РС-7 от 12.02.2015 г. на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ за строеж: Реконструкция и електрификация на железопътната
линия „Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.1:
Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Симеоновград
(от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари и
спирки между тях с приблизителна дължина на
железния път 36 км. Участък 3.1: Междугарие
Димитровград – Симеоновград от км 254+240
до КС4 на км 255+011.28, гара Симеоновград
от км 255+011.28 до км 255+560, намиращ се на
територията на община Симеоновград, област
Хасково, при условията на чл. 60, ал. 1 АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
1342
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Рачо Велев Боков, собственик на имот № 96.21,
за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена
част от имот № 96.21, намиращ се в землището
на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1440
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мариан Вилхелм Мехочев, собственик
на имоти № 96.32 и № 96.35, за постановяването
на Решение № 30 на Министерския съвет от
19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имоти
№ 96.32 и № 96.35, намиращи се в землището на
гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1441
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петър Стоянов Петров, собственик
на имот № 97.5, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 97.5, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1442
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Светлин Петров Стоянов, собственик
на имот № 97.5, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 97.5, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1443
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Асен Христов Балабанов, собственик
на имот № 97.9, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 97.9, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1444
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Михаил Стефанов Ангелов, собственик на имот
№ 136.510, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 136.510, намиращ се в
землището на гр. Габрово, община Габрово, област
Габрово. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1445
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7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Васил Николов Петров, собственик
на имот № 136.519, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имот № 136.519, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1446
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Илиян Колев Колев, собственик на имот № 254.5,
за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена
част от имот № 254.5, намиращ се в землището
на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1447
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Деница Иванова Симеонова, собственик
на имот № 254.5, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 254.5, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1448
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Драгол Кънев Тончев, собственик
на имот № 254.6, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 254.6, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
1449
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап,
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от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до
км 30+673.48, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иванка
Василева Цонева, собственик на имот № 254.24,
за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена
част от имот № 254.24, намиращ се в землището
на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1450
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена
част от имот № 254.46, намиращ се в землището
на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1451
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Гана Станева Матева, собственик на
имот № 305.105, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имот № 305.105, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1452
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Румен Владков Радков, собственик
на имот № 305.107, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имот № 305.107, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1453
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
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на Йордана Бончева Ботева, собственик на имот
№ 305.110, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 305.110, намиращ се в
землището на гр. Габрово, община Габрово, област
Габрово. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1454
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мария Стефанова Николова, собственик
на имоти № 305.111, № 305.174, № 305.178 за постановяването на Решение № 30 на Министерския
съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от
имоти № 305.111, № 305.174, № 305.178, намиращи
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1455
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Стефан Христов Станчев, собственик на имот
№ 305.176, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 305.176, намиращ се в
землището на гр. Габрово, община Габрово, област
Габрово. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1456
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Тота Христова Христова, собственик на имот
№ 305.199, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 305.199, намиращ се в
землището на гр. Габрово, община Габрово, област
Габрово. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1457
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тотю Иванов Дочев, собственик на имот
№ 311.159, за постановяването на Решение № 30
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на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 311.159, намиращ се в
землището на гр. Габрово, община Габрово, област
Габрово. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1458
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Христо Минчев Христов, собственик
на имоти № 331.535 и № 331.536, за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет от
19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имоти
№ 331.535 и № 331.536, намиращи се в землището
на с. Етъра, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1459
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Емилиан Ангелов Богданов, собственик
на имоти № 331.535 и № 331.536, за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет от
19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имоти
№ 331.535 и № 331.536, намиращи се в землището
на с. Етъра, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1460
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Вата Иванова Венкова, собственик
на имоти № 137.29 и № 137.539, за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет от
19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имоти
№ 137.29 и № 137.539, намиращи се в землището
на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1461
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Христо Колев Денчев, собственик на
имот № 253.41, за постановяването на Решение № 30
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на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 253.41, намиращ се в
землището на гр. Габрово, община Габрово, област
Габрово. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1462
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Анна Проданова Василева, собственик
на имот № 253.42,за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имот № 253.42, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1463
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Марина Маринова Иванова, собственик на имот
№ 254.102, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 254.102, намиращ се в
землището на гр. Габрово, община Габрово, област
Габрово. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1464
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Христо Колев Гачев, собственик на имот № 279.7,
за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена
част от имот № 279.7, намиращ се в землището
на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1465
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тотьо Христов Станев, собственик
на имот № 305.23, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което
е отчуждена част от имот № 305.23, намиращ се
в землището на с. Смирненски, община Габрово,
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област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1466
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петър Иванов Петров, собственик
на имоти № 305.44, № 311.35 и № 311.42, за постановяването на Решение № 30 на Министерския
съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от
имоти № 305.44, № 311.35 и № 311.42, намиращи се
в землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1467
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тотьо Иванов Дочев, собственик на
имот № 311.33, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 311.33, намиращ се в
землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1468
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Станчо Христов Станчев, собственик
на имот № 305.72, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което
е отчуждена част от имот № 305.72, намиращ се
в землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1469
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Мария Стефанова Николова, собственик на имот
№ 305.154, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 305.154, намиращ се
в землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния админи-
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стративен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1470
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Мария Христова Горновска, собственик на имот
№ 305.172, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 305.172, намиращ се в
землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1471
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Дечо Пенчев Дечев, собственик на имот
№ 311.41, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 311.41, намиращ се в
землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1472
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тома Христов Метев, собственик на
имот № 311.60, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 311.60, намиращ се в
землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1473
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Георги Христов Метев, собственик
на имот № 311.60, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което
е отчуждена част от имот № 311.60, намиращ се
в землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
1474
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36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иван Христов Метев, собственик на
имот № 311.60, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 311.60, намиращ се в
землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1475
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мария Метева Берова, собственик
на имот № 311.60, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което
е отчуждена част от имот № 311.60, намиращ се
в землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1476
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Живко Христов Метев, собственик
на имот № 311.60, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което
е отчуждена част от имот № 311.60, намиращ се
в землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1477
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Иванка Иванова Мадемова, собственик на имот
№ 311.245, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 311.245, намиращ се в
землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1478
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
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трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Никола Димитров Точев, собственик
на имот № 312.98, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което
е отчуждена част от имот № 312.98, намиращ се
в землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1479
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Рачо Иванов Кадиев, собственик на имот
№ 312.115, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 312.115, намиращ се в
землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1480
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петър Колев Ковачев, собственик на имот
№ 312.119, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 312.119, намиращ се в
землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1481
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Геньо Христов Лангуров, собственик на имот
№ 312.240, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 312.240, намиращ се
в землището на с. Смирненски, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
1482
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
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ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Стефанка Господинова Тухларова, собственик
на имот № 136.21, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имот № 136.21, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
1483
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мария Колева Петрова, собственик
на имот № 136.21, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имот № 136.21, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1484
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Иванка Петрова Иванова, собственик на имот
№ 136.518, за постановяването на Решение № 30
на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е
отчуждена част от имот № 136.518, намиращ се в
землището на гр. Габрово, община Габрово, област
Габрово. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1485
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Пенка Хараламбиева Тодорова, собственик на
имоти № 312.270 и № 312.241, за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет от
19.01.2015 г., с което е отчуждена част от имоти
№ 312.270 и № 312.241, намиращи се в землището
на с. Смирненски, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1486
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на „Надежда“ – АД, собственик на имот № 305.31,
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за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена
част от имот № 305.31, намиращ се в землището на
с. Смирненски, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1487
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004 „Обход
гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап,
от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50
до км 30+673.48, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мария Стефанова Петкова, собственик на имот
с идентификатор 14218.311.157, за постановяването на Решение № 114 на Министерския съвет от
20.02.2015 г., с което е отчуждена част от имот с
идентификатор 14218.311.157, намиращ се в землището на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1488
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004 „Обход
гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап,
от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50
до км 30+673.48, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
собственика на имот с идентификатор 14218.522.142
за постановяването на Решение № 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с което е отчуждена
част от имот с идентификатор 14218.522.142, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1489
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004 „Обход
гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап,
от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50
до км 30+673.48, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
собственика на имот с идентификатор 14218.522.144
за постановяването на Решение № 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с което е отчуждена
част от имот с идентификатор 14218.522.144, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1490
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004 „Обход
гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап,
от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50
до км 30+673.48, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
собственика на имот с идентификатор 14218.522.146
за постановяването на Решение № 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с което е отчуждена
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част от имот с идентификатор 14218.522.146, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1491
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Нора Стефанова Екимова, собственик
на имот с идентификатор 14218.517.464, за постановяването на Решение № 114 на Министерския
съвет от 20.02.2015 г., с което е отчуждена част
от имот с идентификатор 14218.517.464, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1492
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004 „Обход
гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап,
от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50
до км 30+673.48, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
собственика на имот с идентификатор 14218.517.465
за постановяването на Решение № 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с което е отчуждена
част от имот с идентификатор 14218.517.465, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1493
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на собственика на имот с идентификатор 14218.522.95 за постановяването на Решение
№ 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г.,
с което е отчуждена част от имот с идентификатор 14218.522.95, намиращ се в землището на
кв. Чехлевци, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1494
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цонко Иванов Тодоров, собственик
на имот с идентификатор 14218.522.96, за постановяването на Решение № 114 на Министерския
съвет от 20.02.2015 г., с което е отчуждена част
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от имот с идентификатор 14218.522.96, намиращ
се в землището на кв. Чехлевци, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1495
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на собственика на имот с идентификатор 14218.522.126 за постановяването на Решение
№ 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с
което е отчуждена част от имот с идентификатор 14218.522.126, намиращ се в землището на
кв. Чехлевци, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1496
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на собственика на имот с идентификатор 14218.517.491 за постановяването на Решение
№ 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с
което е отчуждена част от имот с идентификатор
14218.517.491, намиращ се в землището на кв. Хаджи Цонев мост, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1497
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на собственика на имот с идентификатор 14218.525.3 за постановяването на Решение
№ 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с
което е отчуждена част от имот с идентификатор
14218.525.3, намиращ се в землището на кв. Хаджи Цонев мост, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1498
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на собственика на имот с идентификатор 14218.525.11 за постановяването на Решение
№ 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с
което е отчуждена част от имот с идентификатор
14218.525.11, намиращ се в землището на кв. Ха-
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джи Цонев мост, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1499
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на собственика на имот с идентификатор 14218.525.88 за постановяването на Решение
№ 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с
което е отчуждена част от имот с идентификатор
14218.525.88, намиращ се в землището на кв. Хаджи Цонев мост, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1500
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на собственика на имот с идентификатор 14218.525.89 за постановяването на Решение
№ 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с
което е отчуждена част от имот с идентификатор
14218.525.89, намиращ се в землището на кв. Хаджи Цонев мост, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
1501
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Глория Томова Метева, собственик на
имот с идентификатор 14218.527.35, за постановяването на Решение № 114 на Министерския съвет
от 20.02.2015 г., с което е отчуждена част от имот
с идентификатор 14218.527.35, намиращ се в землището на кв. Хаджи Цонев мост, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1502
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от
км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава
на Елена Георгиева Метева, собственик на имот
с идентификатор 14218.527.35, за постановяването
на Решение № 114 на Министерския съвет от
20.02.2015 г., с което е отчуждена част от имот с
идентификатор 14218.527.35, намиращ се в землището на кв. Хаджи Цонев мост, община Габрово,
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област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1503
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004 „Обход
гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап,
от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50
до км 30+673.48, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
собственика на имот с идентификатор 14218.529.24
за постановяването на Решение № 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с което е отчуждена
част от имот с идентификатор 14218.529.24, намиращ
се в землището на кв. Радецки, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1504
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004 „Обход
гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап,
от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50
до км 30+673.48, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
собственика на имот с идентификатор 14218.529.29
за постановяването на Решение № 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с което е отчуждена
част от имот с идентификатор 14218.529.29, намиращ
се в землището на кв. Радецки, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1505
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004 „Обход
гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап,
от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50
до км 30+673.48, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
собственика на имот с идентификатор 14218.529.44
за постановяването на Решение № 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с което е отчуждена
част от имот с идентификатор 14218.529.44, намиращ
се в землището на кв. Радецки, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1506
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004 „Обход
гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап,
от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50
до км 30+673.48, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
собственика на имот с идентификатор 14218.529.46
за постановяването на Решение № 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с което е отчуждена
част от имот с идентификатор 14218.529.46, намиращ
се в землището на кв. Радецки, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1507
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69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004 „Обход
гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап,
от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50
до км 30+673.48, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
собственика на имот с идентификатор 14218.529.47
за постановяването на Решение № 114 на Министерския съвет от 20.02.2015 г., с което е отчуждена
част от имот с идентификатор 14218.529.47, намиращ
се в землището на кв. Радецки, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1508
62. – Химикотехнологичният и металургичен
университет обявява конкурси за главни асистенти по професионални направления: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя) – един; 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизация на производството) – един; 5.9. Металургия (Металургична топлотехника) – един;
5.10. Химични технологии (Процеси и апарати в
химичната и биохимичната технология) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Док у менти – в ХТМ У,
бул. Климент Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел. 02/81 63 120 и 02/81 63 136.
1307
148. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Ото-риноларингология“, за нуж дите на Катедрата по
УНГ болести на база Клиника по УНГ болести
при У МБА Л „Царица Йоанна – ИС УЛ“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1504,
бул. Ген. Данаил Николаев 26, тел: 02/9432 139.
1272
148а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Психиатрия“, за нуждите на Катедрата по психиатрия: един за база УМБАЛ „Александровска“
и един за база УМБА ЛНП „Св. Наум“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София, ул. Г.
Софийски 1, канцелария на Клиниката по психиатрия, тел: 02/9230 479.
1273
148б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
по професионално направление 4.1. Физически
науки, научна специалност „Медицинска физика“, за нуждите на Катедрата по медицинска
физика и биофизика със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – София 1431, ул. Здраве 2, стая 421,
тел: 02/91 72 789.
1274
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12. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външни
ВиК връзки“ за поземлен имот с идентификатор
№ 51500.77.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Трасето започва от съществуваща мрежа в ПИ 51500.77.37, преминава през ПИ
51500.77.37 и достига до ПИ 51500.77.28. Дължината
на трасето е 210 м. Определя се сервитут по 3 м
от двете страни на съоръженията. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската
администрация, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 32.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1359
4. – Община Севлиево, област Габрово, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – план
за регулация, за частично изменение на ЗРП на
гр. Севлиево, за привеждане на уличната регулация на улиците Стара планина, Росица и Дунав
в съответствие с проекта за реконструкция на
кръстовището помежду им. Проектът е изложен
в стая 209 на Община Севлиево. 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.
1360
39. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за трасе на обект: „Кабелна електропроводна
линия 20 kV“ – изместване на съществуваща ВЛ
20 kV от п/я Ямбол, изв. „Веселиново“, откл.
„Ормана“, прокаран подземно на територията на
община Ямбол и община „Тунджа“, разрешен със
Заповед № ДС 04/0025 от 24.08.2012 г. на областния
управител на област Ямбол. Трасето на кабелната линия в частта на територията на община
Ямбол засяга поземлени имоти с идентификатори
87374.14.78, 87374.14.14, 87374.14.72 и 87374.14.13 по
кадастралната карта на гр. Ямбол. Проектът за
ПУП – ПП е изложен за разглеждане в община
Ямбол, стая 305. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
(в частта за територията на община Ямбол) до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1358

СЪДИ ЛИЩ А
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от сдружение „Национално
сдружение на частните болници“ със седалище
София, район „Оборище“, бул. Княз Ал. Дондуков 115А, ет. 3, офис 18, представлявано от Явор
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Дренски – председател на УС, „Сдружение на
общинските болници в България“ със седалище
Плевен, ул. Княз Александър Батенберг I № 7,
представлявано от Неделчо Тотев – председател
на УС, и сдружение „Център за защита правата
в здравеопазването“ със седалище София, район
„Оборище“, ул. Шипка 13, ет. 1, ап. 3, представлявано от Стойчо Кацаров – председател на УС, с
която се оспорва Наредба № 15 от 28.07.2014 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“, издадена от министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.), отменяща Наредба
№ 29 от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Ревматология“ (обн., ДВ, бр. 58 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2010 г.), по което
е образувано адм.д. № 1132/2015 г. по описа на
Върховния административен съд.
1405
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалба
на Асен Методиев Георгиев и Юлиян Шаламанов
Тасков, и двамата от Благоевград, ул. Делвинска
3, против Заповед № 1115 от 3.10.2013 г. на кмета
на община Благоевград, с която е одобрен ПУП –
изменение на ПРЗ на УПИ Х-6077, кв. 23 по
плана на VІІ м. район на Благоевград, състоящо
се във: 1. изменение на ПР и обособяване на два
нови УПИ, отредени за имот с идентификатор
04279.623.369 и имот с идентификатор 04279.623.370
по КК на Благоевград по имотни граници с
предназначение за „жилищно строителство“; 2.
ПЗ за новообразуваните УПИ – запазване режима на съществуващите сгради, предвиждане на
ново ниско застрояване, свързано между двата
новообразувани УПИ, и промяна характера на
застрояване от „ниско“ в „средно жилищно застрояване“, е образувано адм.д. № 618/2014 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 8.04.2015 г. в 10 ч., зала 002.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обнародване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена,
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
1337
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е постъпила жалба от Ива Стефанова Георгиева
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от Ловеч против Заповед № 1612 от 22.12.2014 г.
на кмета на община Ловеч, с която е одобрен
РУП – план за застрояване и силуетно оформяне, като част от КПИИ, за УПИ IX-2803 и УПИ
Х-2804 от квартал 239 по плана на АИР „Вароша“,
гр. Ловеч. РУП е изработен съгласно предвижданията на действащ ПУП за нискоетажно, свързано основно застрояване между горецитираните
2 УПИ, отредени „за жилищни нужди“. Без да
се изменя действащият застроителен план, при
спазване характера и начина на застарояване е
изработен РУП при условията на чл. 113, ал. 4
ЗУТ. Ограничителната линия на застрояване е
предвидена до уличната регулационна линия от
северната страна на имотите на 3 м от страничните регулационни линии и на 5 м от дъното на
имотите. Предвиденото застрояване е с височина
до 10 м. Приложен е силуетен план, неразделна
част от заповедта, с който са изяснени височината
на сградата, кота било покрив и видът на покрива.
Оспорването е за КПИИ в неговата цялост. По
оспорването е образувано адм.д. № 16/2015 г. по
описа на ЛАС. Заинтересуваните лица могат да
подадат заявление за конституиране като ответници по адм.д. № 16/2015 г. на ЛАС при условията
на чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщението за оспорването.
1309
Административният съд – София-град, второ
отделение, 29 състав, съобщава на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ, че по жалба на Цветанка
Стайкова Клисурска против Решение № 424 по
протокол № 65 от 10.07.2014 г. на Столичния общински съвет, в частта му относно кв. 11, кв. 30
и кв. 31 по графичната част на оспорения акт,
обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 71 от
26.08.2014 г., е образувано адм.д. № 10334/2014 г.
по описа на същия съд, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 18.03.2015 г. в
10 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ при подадено заявление
съгласно чл. 218, ал. 5 – 8 ЗУТ.
1336
Софийският градски съд, гражданско отделение, IIВ въззивен състав, призовава Силвана
Бойчева Кралева (Кралчева) с последен известен
адрес София, ж.к. Левски, Зона Г, бл. 9, вх. Б,
ет. 8, ап. 41, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 9.10.2015 г. в 10 ч. като въззиваема
страна по гр.д. № 7859/2013 г. по описа на СГС,
ГО, IIВ въззивен състав, образувано по жалба от Цветанка Ангелова Илиева и др. срещу
постановено решение по гр.д. № 5376/2003 г. на
СРС, 58-и състав, образувано по искова молба от
Цветанка Ангелова Илиева и др. срещу Петър
Борисов Христов и др., за иск за делба – чл. 34,
ал. 3 ЗС. Въззиваемата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1339
Софийският градски съд, гражданско отделение, IIВ въззивен състав, призовава Емил
Бойчев Кралев (Кралчев) с последен известен
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адрес София, ж.к. Левски, Зона Г, бл. 9, вх. Б,
ет. 8, ап. 41, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 9.10.2015 г. в 10 ч. като въззиваема
страна по гр.д. № 7859/2013 г. по описа на СГС,
ГО, IIВ въззивен състав, образувано по жалба от Цветанка Ангелова Илиева и др. срещу
постановено решение по гр.д. № 5376/2003 г. на
СРС, 58-и състав, образувано по искова молба от
Цветанка Ангелова Илиева и др. срещу Петър
Борисов Христов и др., за иск за делба – чл. 34,
ал. 3 ЗС. Въззиваемата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1365
Софийският градски съд, гражданско отделение, IIВ въззивен състав, призовава Борис Лъчезаров Найденов с последен известен адрес София,
ж.к. Банишора, бл. 38, ет. 13, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 9.10.2015 г. в 10 ч. като
въззиваема страна по гр.д. № 7859/2013 г. по описа
на СГС, ГО, IIВ въззивен състав, образувано по
жалба от Цветанка Ангелова Илиева и др. срещу
постановено решение по гр.д. № 5376/2003 г. на
СРС, 58-и състав, образувано по искова молба от
Цветанка Ангелова Илиева и др. срещу Петър
Борисов Христов и др., за иск за делба – чл. 34,
ал. 3 ЗС. Въззиваемата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1366
Варненският районен съд, Х граж дански
състав, призовава Живка Петрова Атанасова с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.03.2015 г.
в 15,30 ч. като заинтересована страна по гр. д.
№ 18340/2013 г. на ВРС, Х състав, образувано
по иск на Росица Андонова Лазарова, с правно
основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка с
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ. Заинтересованата страна
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
1318
Варненският районен съд, Х граж дански
състав, призовава Стефан Неделчев Йовев, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.03.2015 г.
в 15,30 ч. като заинтересована страна по гр. д.
№ 18340/2013 г. на ВРС, Х състав, образувано
по иск на Росица Андонова Лазарова, с правно
основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка с
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ. Заинтересованата страна
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
1319
Варненският районен съд, Х граж дански
състав, призовава Николай Борисов Николов, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.03.2015 г.
в 15,30 ч. като заинтересована страна по гр. д.
№ 18340/2013 г. на ВРС, Х състав, образувано
по иск на Росица Андонова Лазарова, с правно
основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка с
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ. Заинтересованата страна
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
1320
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 826 по описа на съда за 2014 г. по
предявено на 28.04.2014 г. мотивирано искане
на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с правно основание чл. 28,
а л. 1 ЗОП Д И П П Д (о т м.) във вр ъ зк а с § 5
ПЗРЗОПДНПИ за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 1 738 125,52 лв.,
придобито от Феим Юсрефов Мурадов, Йълдъз
Фуат Мурадова, Юмюгюл Юсеинова Мурадова,
Юсреф Феимов Мурадов и ЕТ „Мъни – Феим
Мурадов“, а именно:
От Феим Юсрефов Мурадов с правно основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
Сумата от 2550 лв., получени от продажбата
на лек автомобил „БМВ“, модел „524 ТДИ“, с рег.
№ А 3282 АН, рама № WVWZZZ1JZXW150250,
двигател № ВS611395.
Сумата от 1000 лв., получени от продажбата
на 250 дружествени дяла в „Мъни“ – ЕООД,
ЕИК 147237861.
От Феим Юсрефов Мурадов и Йълдъз Фуат
Мурадова с правно основание чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
Сумата от 35 720 лв., получени от продажбата
на имот 120/260 ид.ч., равняващи се на 120 кв. м,
от дворно място от 260 кв. м в Айтос, ул. Димо
Шайков 6А, съставляващо неурегулиран поземлен
имот № 1509 в кв. 37 по плана на същия град,
ведно с построената на калкан в северната част
на имота жилищна сграда и подобренията при
граници: улица и поземлени имоти № 1510, № 1505
и № 1508, за който имот по неприложената в
срок дворищна регулация е бил отреден УПИ
№ ХІ-1509 в кв. 37, целият с площ 265 кв. м,
с неуредени регулационни сметки за 5 кв. м,
при граници: улица и поземлени имоти № 1510,
№ 1505 и № 1508.
Сумата от 15 000 лв., получени от продажбата
на недвижим имот в Айтос, а именно: магазин
със сервизни помещения и ателие с обща застроена площ 211,40 кв. м, с вход от запад, при
граници: от юг ул. Цар Освободител, от изток
преграден зид, от север двор на кооперацията
и от запад ул. Кирил и Методий, намиращ се
в Айтос, ул. Цар Освободител 12, на партерния
етаж в секция първа от жилищен блок – ЖК
на АПК, построен в урегулиран поземлен имот
№ VІІІ-2113 в кв. 109 по ПУП на гр. Айтос, целият
с площ 1385 кв. м, при граници: от юг ул. Цар
Освободител, от запад ул. Кирил и Методий,
от изток поземлени имоти № VІІ-2110, 2109 и
№ VІ-2108, от север поземлени имоти № ІХ-2116,
№ ІІ-2118, № ІІІ-2119 и № ІV-2120.
Сумата от 8500 лв., получени от продажбата
на недвижим имот: земя с площ 1170 кв. м, от
които лозе с площ 600 кв. м и овощна градина
от 570 кв. м, в землището на гр. Айтос, извън
регулационния план на същия град, съставляваща неурегулуран поземлен имот № 42 по ЗЗП
на местността Слънчева лъка, ведно със сграда
за сезонно ползване, при граници: път, гора и
поземлени имоти № 41 и № 43.
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Сумата от 38 400 лв., получени от продажбата
на недвижим имот: общински нежилищен имот
в с. Тополица, община Айтос, актуван с акт
№ 903 от 10.06.2002 г., представляващ обособена
част на втори етаж на търговска сграда, бивш
„кафе-аперитив“ със застроена площ 99 кв. м и
съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху поземлен
имот 200, състоящ се от 950 кв. м, попадащ в
УПИ VI, кв. 13 по плана на с. Тополица, при
граници на имота: от север – пл. № 199, от
юг – улица, от запад – пл. № 201, от изток – улица.
Сумата от 117 200 лв., получени от продажбата на недвижим имот: масивен хамбар със
застроена площ 168,50 кв. м, изграден в северозападната част на поземлен имот № 3217 в
квартал № 255, съгласно действащия застроителен
и регулационен план на гр. Айтос, при граници
на хамбара: от изток – поземлен имот № 3217,
от запад – общинско място, от север – поземлен
имот № 3217, от юг – хамбар на Е. Янкова, и трайно прикрепен метален фургон с площ 20 кв. м в
северния край на имота заедно с дворно място,
съставляващо 1168.50/1975 кв. м от поземлен
имот № 3217, целият урегулиран от 1975 кв. м.
Сумата от 71 300 лв., получени от продажбата
на недвижим имот: самостоятелен обект – апартамент на трети жилищен етаж от четириетажна масивна жилищна сграда в Айтос, ул. Добри
Чинтулов 4, състоящ се от две спални, дневна,
столова, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 100 кв. м, при граници: от четирите
страни – външен зид, отдолу – етаж на Наим
Феим, отгоре – тавански етаж, ведно с 1/3 ид.ч.
от партерния гаражен етаж, с реално ползване
на средния гараж и една стая в този гараж, 1/3
ид.ч.от тавански етаж с реално ползване на
югозападната стая, 1/3 ид.ч. от общите части
на сградата и 1/3 ид.ч. от дворното място, върху
което е построена сградата, с площ 555 кв. м,
съставл яващо неу рег ули ран позем лен имот
№ 1516 в кв. 36, при граници: от изток – имоти
1517, 1518, от запад – имоти 1526, 1527, от север – имоти 1522, 1523, и от юг – улица, за който
по неприложената в срок дворищна регулация
е бил отреден УПИ № VІІІ-1516, целият с площ
625 к в. м, при граници: улица и поземлени
имоти № ІХ-1527, Х-1526, ІІІ-1522, VІ-1518 и VІІ1517, придобит на 21.07.2011 г. с нотариален акт
№ 72, том IV, рег. № 3197, дело № 466 от 2011 г.
по описа на нотариус, вписан в Нотариалната
камара под № 324, с район на действие – районът
на Айтоския районен съд.
Сумата от 2250 лв., получени от продажбата
на лек автомобил „БМВ“, модел „524 ТДИ“, с
рег. № А3282АН, рама № WVWZZZ1JZXW150250,
двигател № ВS611395.
Сумата от 2350 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф“, рег.
№ А 3285А Р, рама № W V WZZZ1JZX W150250,
двигател № АВS611395.
Сумата от 1250 лв., получени от продажбата
на лек автомобил „Фолксваген-Голф“, рег. № А
1104 ВР, рама № WVWZZZ19ZG2СВ157084, двигател № JP299330.
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Сумата от 1540 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф“, рег.
№ А 5192АТ, рама № W V WZZZ1GZLW281484,
двигател № 1V010743.
Сумата от 9200 лв., получени от продажбата
на лек автомобил „Рено-Клио“, рег. № А6677АН,
р а м а № V F 1 L В 53В 0 3 0 52 2 2 47 2 75, д в и г а т е л
№ К7JА700R010426.
Сумата от 1280 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф“, рег.
№ А8846АТ, рама № W V W Z Z Z19ZЕW391757,
двигател № JP015846.
Сумата от 6100 лв., полу чени от продажбата на лек автомобил „Форд-Транзит 2,5Д“,
рег. № А7758К М, двигател № RU60751, рама
№ SFALXXBDVLRU60751.
Сумата от 10 800 лв., получени от продажбата
на лек автомобил „Мерцедес Е 220 Д“, рег. № А
7998 ВА, рама № WDB2100061D792382, двигател
№ 61196130048068.
Сумата от 12 300 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф“, рег.
№ А4967ВВ, рама № W V W Z Z Z1JZ X B0 01754,
двигател № АGР016851.
С у мата о т 27 850 л в., пол у чени о т п ро дажбата на лек автомобил „БМВ 320 Д“, рег.
№ А7776ВВ, рама № WBA AS71090FХ68222, двигател № 204D483465100.
Сумата от 8350 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Форд транзит“, рег.
№ А7081КМ, рама № WF0НХХGВVНРМ97671,
двигател № РМ97671.
Сумата от 3950 лв., получени от продажбата
на лек автомобил „Фолксваген-Голф-Хетчбек“,
рег. № А8412ВК, рама № WVWZZZ1GZМВ078972,
двигател № JР904085.
Сумата от 2650 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф“, рег.
№ А9924ВК, рама № W V WZZZ1HZPW401345,
двигател № АВS494360.
Сумата от 2380 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф“, рег.
№ А7888ВР, рама № W V WZZZ1HZN W379904,
двигател № А АZ311387.
Сумата от 2700 лв., получени от продажбата
на лек автомобил „Фолксваген-Голф 1,9 ТДИ“,
рег. № А4333ВТ, рама № WVWZZZ1HZSB150774,
двигател № 001756491.
Сумата от 16 870 лв., получени от продажбата на лек автомобил „БМВ 318 И“, рег. № А
2182 ВМ, рама № WBA AL31040JJ30219, двигател
№ 194Е101779034.
Сумата от 23 600 лв., получени от продажбата на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6“,
тип „4F“, рег. № А6665КК, двигател дизел, рама
№ WAUZZZ4F65N066219.
Сумата от 9680 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф“, рег.
№ А8676К М, рама № W V WZZZ1JZX P542107,
двигател № АGU093028.
Сумата от 2900 лв., получени от продажбата на лек автомобил „Опел Вект ра“, рег.
№ А1113КН, двигател № Х20ХЕV14257657, рама
№ W0L000036Т1178033.
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Сумата от 9850 лв., получени от продажбата
на лек автомобил „Ландровер-фриландер“, рег.
№ А1550КМ, двигател № 18К4F79675159, рама
№ SALLNABA8WА612927.
Сумата от 10 480 лв., получени от продажбата на лек а вт омоби л „Фол ксва г ен-Голф“,
рег. № А9040ВВ, двигател № АJМ191608, рама
№ WVWZZZ1JZ1B042821.
Сумата от 6850 лв., получени от продажбата на
лек автомобил „Опел Фронтера“, рег. № А1753КА
(стар № У2026АВ), рама № SED55SUD2SV735370,
двигател № Х20SЕ25007573.
Сумата от 2420 лв., получени от продажбата на лек а вт омоби л „Фол ксва г ен-Голф“,
рег. № А1409ВК, двигател № JR 553969, рама
№ WVWZZZ1GZLW604765.
Сумата от 6850 лв., получени от продажбата
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
рег. № А3147КК, двигател № Х20DТL17236705,
рама № W0L0TGF35Х2041777.
Сумата от 19 450 лв., получени от продажбата на лек автомобил марка „Фолксваген-Голф“,
рег. № А7787КМ, двигател № ВКD299658, рама
№ WVWZZZ1КZ5В017463.
Сумата от 918 455,52 лв. предоставени кредити
на трети лица и върнати ведно с получените лихви.
Сумата от 5000 лв., получени от възмездно
прехвърляне на вземане от Кръстина Стефанова
Ангелова.
От Феим Юсрефов Мурадов като собственик и управител на ЕТ „Мъни – Феим Мурадов“, ЕИК 102838074, и Йълдъз Фуат Мурадова
с правно основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.)
Сумата от 51 700 лв., получени от продажбата
на поземлен имот: земя с площ 200 кв. м, в Айтос,
ул. Хаджи Димитър, съставляваща урегулиран
поземлен имот № ІІ в кв. 21„Б“ по ПУП на същия град, ведно с построения в имота търговски
обект „Ателие за ремонт на хладилна техника“
със застроена площ 74 кв. м и „Автомивка“, при
граници: улица и поземлен имот № 1.
От Феим Юсрефов Мурадов и Йълдъз Фуат
Мурадова с правно основание чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
1/2 идеална част от недвижим имот: нива
с площ 2,125 дка в землището на с. Просеник,
община Руен, област Бургас, ЕК АТТЕ 58640,
в местността Корията, трета категория, съставляваща имот пл. № 02400, при граници и
съседи: имот № 024010 – училищни ниви, имот
№ 000154 – полски път на община Руен, имот
№ 024003 – нива Църковно настоятелство, имот
№ 000196 – полски пьт на община Руен, придобит
с Постановление за възлагане от 6.10.2009 г. на
ЧСИ Делян Николов с рег. № 804 с район на
действие Окръжен съд – Бургас, по изп. дело
№ 20098040400035, с вх. № 52, т. ХІ, вх. рег.
№ 2993/30.10.2009 г. по описа на Службата по
вписванията гр. Айтос.
1/2 идеална част от лек автомобил „Фолксваген-Голф“, рег. № А8208ВМ, рама № WVWZZZ/
HZRW404183, двигател № 2Е431749, придобит
с ъгласно дог овор з а пок у п ко -п р ода жба о т
21.08.2008 г.
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От Юсреф Феимов Мурадов и Юмюгюл Юсеинова
Мурадова с правно основание чл. 8, ал. 2 ЗОПДИППД
(отм.)
Недвижим имот: дворно място с площ 444 кв. м
в Айтос, ул. Добри Чинтулов 2, съставляващо
УПИ № VІІ-1517 в кв. 36 по ПУП на същия
град, ведно с построената на ниво „груб строеж“
еднофамилна жилищна сграда с контролнодиагностичен пункт за автомобили, магазин за
промишлени стоки и автомивка, със застроена
площ 200 кв. м и РЗП 519 кв. м, състояща се от
частичен сутерен, партер, два жилищни етажа и
тавански етаж, при граници на дворното място:
от двете страни – улици и поземлени имоти
№ VІІІ-1516 и № VІ-1518, придобит с нотариален
акт за дарение на недвижим имот № 26, том IX,
рег. № 7581, дело № 1299 от 28.08.2007 г. по описа
на нотариус, вписан в Нотариалната камара под
№ 324, с район на действие – районът на Айтоския
районен съд.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 1.06.2015 г. в 13 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Бургаския окръжен съд като
първа инстанция по делото.
1338
Плевенският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ обявява, че е образ увано
гр.д. № 1132/2014 г. по предявено на 3.12.2014 г.
мотивирано искане (искова молба), вписано на
9.12.2014 г. в СВ при АВ – Плевен, от Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество, София, против Станьо Иванов Маринов
от гр. Долни Дъбник за отнемане в полза на
държавата на следното имущество на обща
стойност 2 847 297,43 лв., както следва:
От Станьо Иванов Маринов на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Едноетажна жилищна сграда с площ 40 кв. м
и лятна кухня, намиращи се в гр. Долни Дъбник,
област Плевен, ул. Велчова завера 5, построени
върху общински урегулиран поземлен имот с
площ 350 кв. м, съставляващ имот ХІІІ-948 в
кв. 127 по плана на гр. Долни Дъбник, заедно
с признатото право на строеж, при съседи на
имота: улица, УПИ ХІV-947 на Анто Близнаков,
УПИ V-942 на Зина Ананиева Аджова, УПИ
ХІІ-949 на Руси Русков Борисов.
– Лек автомобил марка „Форд Ескорт“ с рег.
№ 10 0Н728, рама № W F0BX XGCA BK P54418,
двигател без номер, първоначална регистрация
24.04.1990 г.
– Лек автомобил марка „Форд Мондео“ с рег.
№ ЕН 6949 ВН, рама № WF0AXXGBBAVD75902,
двигател № VD75902, първоначална регистрация
7.02.2001 г.
– Наличната сума в размер 91 346 щатски
долари към 6.01.2014 г. (по фиксинг на БНБ
1/1,4379 лв. USD/BGN) с левова равностойност
131 346,41 лв. по банкова сметка в щатски долари
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IBAN BG72RZBB91551138195903 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, офис Плевен 2, ул. Цар Борис
Трети 2, с титуляр Станьо Иванов Маринов.
– 1 бр. масивен пръстен от жълт метал с
обработен червен на цвят камък, в горната си
част с елипсовидна форма – 14 карата, 3,81 г.
– 1 бр. масивен пръстен от жълт метал със син
на цвят камък с четирилистна форма в горната
част, като около него са инкрустирани малки
бели камъчета – 14 карата, 29,72 г.
– 1 бр. украшение – верига, изработена от
жълт метал, състояща се от 16 бр. елемента,
свързани посредством топки – 14 карата, 485,10 г.
– 1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6,5 см и ширина 2 см, изобразяваща
плетеница листа и цветя – 14 карата, 44,70 г.
– 1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6,5 см и ширина 2 см, изобразяваща
плетеница листа и цветя – 14 карата, 35,18 г.
– 1 бр. гердан, състоящ се от 43 бр. жълти на
цвят топчета с различна големина – 14 карата,
91,24 г.
– 1 бр. пръстен от жълт метал с камък червен на цвят с вретеновидна форма в горната
му част и намотан памучен конец в долната му
част – 14 карата, 15,23 г.
– 1 бр. пръстен от жълт метал, инкрустиран в
горната част с бели камъчета – 14 карата, 13,62 г.
– 1 бр. пръстен от жълт метал с кръгла форма,
подобна на полусфера – 14 карата, 4,69 г.
– 1 бр. чифт дамски обеци от жълт метал с
формата на усукана лента – 14 карата, 8,07 г.
– 1 бр. колие от жълт метал, състоящо се
от 6 бр. сферични елемента с различна големина – 14 карата, 19,71 г.
– 1 бр. гривна от жълт метал с форма на
пружина – не е от злато.
– 1 бр. пръстен от жълт метал с един поголям камък и 6 бр. по-малки камъни, бели на
цвят – 18 карата, 5,33 г.
– 1 бр. пръстен от жълт метал с камък синьо-зелен с яйцевидна форма – 14 карата, 8,65 г.
– 1 бр. пръстен от жълт метал с полиран зелен
камък с четириъгълна форма и 5 бр. камъни
бели – 14 карата, 11,54 г.
– 1 бр. пръстен от жълт метал с полиран
червен камък с овална форма, около него са
инкрустирани бели камъчета – 14 карата, 39,06 г.
– 1 бр. гривна за ръка от жълт метал с диаметър 6,7 см и ширина 4 см с изображение на
цветя и листа – 14 карата, 39,65 г.
– 1 чифт обеци от жълт метал с по 6 бр. петолъчни звезди на всяка от тях – 14 карата, 3,33 г.
– 1 бр. дамско колие от жълт метал с триъгълна форма – 14 карата, 17,04 г.
– 1 бр. гривна за ръка, в горната част с
1 бр. по-голяма полусфера и 2 бр. по малки
полус фери – 14 карата, 11,33 г.
– 1 бр. гривна от жълт метал с диаметър
6,7 см и ширина 2 см с изображение на цветя и
листа – 14 карата, 28,10 г.
– 1 бр. гривна от жълт метал с диаметър
6 см и ширина 2 см с изображение на растения – 14 карата, 39,54 г.
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– 1 бр. гривна от жълт метал, инкрустирана
с бели, сини и червени камъни и плетеница от
цветя – 14 карата, 40,14 г.
От Станьо Иванов Маринов на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 и 70 ЗОПДНПИ:
– Право на строеж, притежавано от Станьо
Иванов Маринов, върху общински урегулиран
поземлен имот с площ 350 кв. м, съставляващ
имот V-942 в кв. 127 по плана на гр. Долни
Дъбник, намиращ се в гр. Долни Дъбник, област
Плевен, ул. Мургаш 8.
– Лек автомобил, марка „АУДИ А8“, с рег.
№ ЕН 9969 ВC, рама № WAUZZZ4H4AN003681,
двигател № CDS003444, първоначална регистрация 26.05.2010 г.
От Станьо Иванов Маринов на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 и 72 ЗОПДНПИ:
– С у мат а в ра змер 12 0 0 л в. по па з арна
с т ойнос т о т п рода жбата на лек а вт омоби л
марка „Опел“, модел „Аст ра“, с рег. № ЕН
8314 ВА, рама № W0L000058N5244695, двигател
№ C14NZ19800897, дата на първоначална регистрация 1.06.1992 г.
– Сумата в размер 5000 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „С 500“, с рег. № ЕН 6719
ВН, ра ма № W DB22 0 0751 A031022 , д ви гат ел
№ 11396030069026, дата на първоначална регистрация 22.03.1999 г.
– С у мат а в ра змер 6 0 0 0 л в. по па з арна
с т ойнос т о т п рода жбата на лек а вт омоби л
марка „БМВ“, модел „523 И“, с рег. № ЕН 8848
ВН, рама № W BA DD410 00BT44750, двигател
№ 256S329808657, дата на първоначална регистрация 13.01.2001 г.
– Общата сума в размер 1090,55 лв., равняващи
се на 557,59 евро, получена от Станьо Иванов
Маринов чрез системата за бързи разплащания
Western Union към „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, от трети лица.
– Общата сума в размер 1704,38 лв., получена
от Станьо Иванов Маринов чрез системата за
бързи разплащания Western Union към „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, от трети лица.
– Сумата в размер 4559 лв., равняващи се на
3000 щатски долара, получена от Станьо Иванов
Маринов чрез системата за бързи разплащания
Western Union към „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, от трети лица.
– Сумата в размер 195,58 лв., равняващи се на
100 евро, получена от Станьо Иванов Маринов
чрез системата за бързи разплащания Money
gram към „Банка ДСК“ – ЕАД, от трето лице.
От Станьо Иванов Маринов на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62, 70 и 72 ЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 20 000 лв. по пазарна
стойност от продажбата на лек автомобил, марка
„Ауди“, модел „А8 4.2 QUATTRO“, с рег. № ЕН
9959 ВР, рама № WAUZZZ4E26N014997, двигател
№ BVN002689, дата първоначална регистрация
8.12.2005 г.
– Общата сума в размер 491 745,27 лв., равняващи се на 338 288,40 щатски долара, получена
и изтеглена в брой от Станьо Иванов Маринов
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през 2010 г. по разплащателна сметка в USD с
№ BG72RZBB91551138195903 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, от трети лица.
– Общата сума в размер 794 734,50 лв., равняващи се на 565 249,84 щатски долара, получена
и изтеглена в брой от Станьо Иванов Маринов
през 2011 г. по разплащателна сметка в USD с
№ BG72RZBB91551138195903 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, от трети лица.
– Общата сума в размер 607 532,60 лв., равняващи се на 398 286,43 щатски долара, получена
и изтеглена в брой от Станьо Иванов Маринов
през 2012 г. по разплащателна сметка в USD с
№ BG72RZBB91551138195903 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, от трети лица.
– Общата сума в размер 572 207,30 лв., равняващи се на 390 290 щатски долара, получена
и изтеглена в брой от Станьо Иванов Маринов
през 2013 г. по разплащателна сметка в USD с
№ BG72RZBB91551138195903 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, от трети лица.
– Сумата в размер 5203,89 лв., равняващи
се на 3634 щатски долара, получена и изтеглена в брой от Станьо Иванов Маринов през
2 014 г. по ра зп ла щат ел на сме т к а в USD с
№ BG72RZBB91551138195903 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, от трето лице.
– Сумата в размер 42 785,60 лв., представляваща общата пазарна стойност на доброволно
предадените златни накити и златни пендари с
диаметър f 4 с човешки (мъжки) образ с надпис
около образа от Стефан Даков Георгиев (трето
физическо лице), както и да осъди ответника да
им заплати направените разноски по настоящото
дело и юрисконсултско възнаграждение.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху процесното имущество,
е най-късно в първото заседание, което е насрочено за 22.06.2015 г. от 10 ч.
1271
Русенският окръжен съд в закрито заседание
с определение от 6.02.2015 г. обявява, че в съда на
21.10.2014 г. по мотивирано искане с вх. № 10810
от 20.10.2014 г. от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество чрез председателя Пламен Георгиев Димитров срещу Ивелин
Иванов Петков, Валентина Александрова Пет
кова и „Кеви – М“ – ЕООД, с ЕИК 117651600 е
образувано гр.д. № 980/2014 г. относно отнемане
в полза на държавата на имущество на стойност 622 661,40 лв. на основание чл. 74, ал. 1 и 2
ЗОПДНПИ. Иска се отнемане в полза на държавата на следното имущество:
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
ЗОПДНПИ от Ивелин Иванов Петков и Валентина
Александрова Петкова:
– Недвижим имот, намиращ се в Русе, ул.
И. С. Аксаков 6, а именно: масивна двуетажна
жилищна сграда с идентификатор № 63427.2.308.1,
със застроена площ 286 кв. м, състояща се от:
първи етаж – шест стаи, три вестибюла, една
кухня, един коридор, две перални, два клозета и
стълбище; втори етаж: четири стаи, два вести-
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бюла, една кухня, един клозет, едно стълбище
и дърварница, с тераса и таван, заедно с дворно
място, върху което е построена сградата, с площ
477 кв. м по новия кадастрален план на града,
одобрен със Заповед № 434 от 2.07.1985 г. на ИК
на ГНС, образуващо имот № 308 в квартал 131, а
по стария план – парцел V-857 в кв. 165, с площ
409 кв. м, придобит с нотариален акт № 153, том
I, рег. № 1002, дело № 104 от 6.04.2005 г. на нотариус Петя Трендафилова – РС – Русе, вписана в
регистъра на Нотариалната камара под № 220, вписан в Службата по вписванията – Русе, с вх. рег.
№ 4607, акт № 89, том XII, дело № 2804. Пазарна
стойност към настоящия момент – 204 000 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в Русе, ул.
Мехомия 13, а именно: дворно място с площ 231
кв. м по скица № КР1/1952 от 23.05.2006 г., издадена от Община Русе, а по стар нотариален акт
с площ 253 кв. м, представляващо имот № 4668,
за който е образуван УПИ XI, кв. 420 по кадастралния план на гр. Русе, одобрен със Заповед
№ 434 от 2.07.1985 г. на ИК на ГНС – Русе, заедно
с построените в него жилищна сграда с идентификатор № 63427.2.4668.1, с разгъната застроена
площ 127,16 кв. м, състояща се от две спални,
дневна, кухня-трапезария, баня, тоалетна и зимна
градина; гараж № 1 с полезна площ 21,09 кв. м,
построен в югозападната част на дворното място,
и гараж № 2 с полезна площ 32 кв. м, построен в
югоизточната част на дворното място, при граници
за целия имот: ул. Мехомия, ул. Прилеп, имоти
№ Х-4667 и 4665 в същия квартал, придобит с
нотариален акт № 78, том II, рег. № 2580, дело
№ 229 от 29.05.2006 г. на нотариус Петя Трендафилова – РС – Русе, вписана в регистъра на
Нотариалната камара под № 220, вписан в Службата по вписванията – Русе, с вх. рег. № 6704, акт
№ 97, том XVIII, дело № 4458. Пазарна оценка
към настоящия момент – 110 000 лв.
– Недвижим имот, намиращ се в с. Николово,
община Русе, ул. Опълченска 52, а именно: дворно
място с площ 514 кв. м, представляващо УПИ
№ ІІ-1384 в квартал 62 по регулационния план
на с. Николово, одобрен със Заповед № 1379 от
22.04.2003 г. по скица, а по нотариален акт с площ
490 кв. м, представляващо самостоятелен парцел
№ VIII-636 по плана на селото, заедно с двуетажна
масивна вилна сграда с площ 59,66 кв. м, състояща
се от: на първия етаж – гараж, склад и сервизни
помещения; на втория етаж – дневна, спалня и
кухненски бокс, както и всички подобрения и
трайни насаждения, при граници на дворното
място: ул. Опълченска, УПИ № I-1385, бара и
имот № 1383, придобит с нотариален акт № 9,
том III, рег. № 3687, дело № 336 от 17.07.2006 г.
на нотариус Петя Трендафилова – РС – Русе,
вписана в регистъра на Нотариалната камара
под № 220, вписан в Службата по вписванията –
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Русе, с вх. рег. № 9428, акт № 172, том XXVI,
дело № 6501. Пазарна стойност към настоящия
момент – 20 000 лв.
– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел 206,
с рег. № Р 7494 АН, рама № VF32AWJZI40251516,
двигател № PSAWJZ100X4B6018968. Първоначална регистрация: 9.04.1999 г., придобит с договор
от 20.04.2011 г., собственост на Ивелин Иванов
Петков и Валентина Александрова Петкова, и
подлежи на отнемане на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ. Пазарна
стойност към настоящия момент: 900 лв.
– Лек автомобил, марка „Сит роен“, мод е л „ Б е р л и н г о“, р е г. № Р 1 59 5 ВВ, р а м а
№ V F7GJ9HXC93402528, двигател № 3131856.
Първоначална регистрация: 8.05.2007 г., придобит
с договор от 9.08.2012 г., собственост на Ивелин Иванов Петков и Валентина Александрова
Петкова, и подлежи на отнемане на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ.
Пазарна стойност към настоящия момент: 4200 лв.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ от Ивелин Иванов Петков:
– Сумата 3500 лв., представляваща левовата
равностойност на дружествените дялове в капитала на „Кеви – М“ – ЕООД, ЕИК 117651600, със
седалище и адрес на управление: Русе, община
Русе, ул. Мехомия 13, представлявано от Ивелин
Иванов Петков.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 72 ЗОПДНПИ
от Ивелин Иванов Петков и Валентина Александрова Петкова:
– Сумата 8000 лв., представляваща паричната
равностойност на отчуждено имущество – лек
автомобил, марка „Рено“, модел „Еспейс“, рег.
№ Р 8883 РС, рама № VF8JE0EL518102374, двигател
№ G8T1716C047213, дата на първа регистрация
4.05.1998 г., собственост на проверяваното лице
от 7.12.2004 г. до 4.09.2008 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и 4 ЗОПДНПИ от Ивелин Иванов Петков и
Валентина Александрова Петкова:
– Сумата 13 305 лв. за захранване на банкови
сметки от Ивелин Иванов Петков и Валентина
Александрова Петкова.
– Сумата 71 864,40 лв. за захранване на банкови сметки от трети лица.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ от Ивелин Иванов Петков:
– Сумата в размер 110 421,24 лв., представляваща равностойността от погасените кредити.
– Сумата в размер 51 615,44 лв. от изцяло
погасените кредити, подлежаща на отнемане на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
ЗОПДНПИ.
Делото е насрочено за 4.06.2015 г. от 10 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
1567
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Софийският градски съд, І гражданско отделение, 10 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) уведомява, че има образувано
гр.д. № 1463/2010 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество срещу Костадин Страхилов Хаджииванов с постоянен и
настоящ адрес Петрич, ул. Баучер 12, „Рондиа
Комерс“ – АД, ЕИК 131113278, със седалище
и адрес на управление Петрич, ул. Цар Симеон 15, представлявано от Димитър Аспарухов
Ю ру ков, „Рон д и а – Мо би л и “ – ООД , Е И К
101141478, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Цар Симеон 15, представлявано от
управителя Костадин Страхилов Хаджииванов,
„Рондиа“ – ЕООД, ЕИК 101058840, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Баучер
12, представлявано от Антон Атанасов Илиев,
Рондиа Трейдинг Лимитид, Кипър, със седалище
и адрес на управление Кипър, авеню Никола
Николаиде 3, Сава Плаца Билдинг, офис 110,
8010 Пафос, представлявано от Антон Атанасов
Илиев, с адрес за призоваване Петрич, ул. Свети
Георги 3, „Професионален футболен клуб „Беласица“ – АД, ЕИК 130173543, със седалище и
адрес на управление Петрич, ул. Стадионска 1,
представлявано от Миладин Илиев Янчев; Наско
Петков Сираков с постоянен адрес с. Долни
Богров, ул. 12 № 19, Столична община, област
София-град, Илиана Райчева Сиракова с постоянен адрес София, ж.к. Зона Б-5 № 3, ет. 17,
ап. 64, и същото е насрочено за първо открито
съдебно заседание на 27.05.2015 г. в 9,30 ч. Определя едномесечен срок на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
описано, както следва:
От Костадин Страхилов Хаджииванов
– 2 5 д ру же с т в ен и д я л а о т к а п и т а л а н а
„Емко“ – ООД, ЕИК 101776577, рег. по ф.д.
№ 1688/2007 г. по описа на Благоевградския окръжен съд, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Баучер 12, притежавани от Костадин
Страхилов Хаджииванов, в размер 2500 лв.
– Дру же с т в ен и т е д я лове в к а п и т а л а на
„Калисто“ – ООД, рег. по ф.д. № 130/1994 г. по
описа на Благоевградския окръжен съд, ЕИК
101131886, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Опълченска 6, притежавани от Костадин Страхилов Хаджииванов, в размер 750 лв.
– 50 дружествени дяла от капитала на „Саут
стар холдинг“ – ЕООД, рег. по ф.д. № 749/1995 г.
по описа на Благоевградския окръжен съд, ЕИК
811189916, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Цар Симеон 18, притежавани от
Костадин Страхилов Хаджииванов, в размер
5000 лв.
– Дружествените дялове от капитала на „Юсат – Европа“ – ООД, рег. по ф.д.
№ 5316/1999 г. по описа на Софийския градски
съд, ЕИК 121890136, със седалище и адрес на
управление София, бул. Евлоги Георгиев 91, притежавани от Костадин Страхилов Хаджииванов,
в размер 2500 лв.
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– Дружествените дялове в капитала на „Рондиа Спорт“ – ЕООД, рег. по ф.д. № 13877/1997 г.
по описа на Софийск и я г ра дск и съд, ЕИК
121529449, със седалище и адрес на управление
София, ул. Васил Левски 22, ет. 1, притежавани
от Костадин Страхилов Хаджииванов, в размер
5000 лв.
– Акциите, притежавани от Костадин Страхилов Хаджииванов в капитала на „Професионален футболен клуб „Беласица“ – АД, рег. по
ф.д. № 1469/2001 г. по описа на Благоевградския
окръжен съд, ЕИК 130173543, със седалище и
адрес на управление Петрич, ул. Стадионска 1,
с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка от
тях, от които Костадин Страхилов Хаджииванов
притежава 4950 акции с номинална стойност
10 лв. всяка от тях, или 49 500 лв. от капитала
на дружеството, представлявано от Миладин
Илиев Янчев.
– Сумата от 455,92 лв. по банкова сметка
№ IBAN BG 84 SOMB 9130 10 014606 01 при „Общинска банка“ – АД, финансов център Петрич,
с титуляр Костадин Страхилов Хаджииванов.
– Сумата от 153,75 лв. по спестовна сметка в
BGN № BG93BPBI 7940 40 40514401 при „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, с титуляр Костадин
Страхилов Хаджииванов.
– Сумата от 300 000 лв. от продажбата на 45
дружествени дяла от капитала на „Рондиа – Мобили“ – ООД, ЕИК 101141478, със седалище и
адрес на управление Петрич, ул. Цар Симеон 15,
с договор за покупко-продажба от 23.02.2009 г.
– Сумата от 2000 лв. от продажбата на 40
дружествени дяла от капитала на „Арамлиец
Турс“ – ООД, рег. по ф.д. № 763/2004 г. по описа на Софийския окръжен съд, ЕИК 131276478,
със седалище и адрес на управление Пирдоп,
ул. Сергей Румянцев 5, с договор за покупкопродажба от 23.02.2009 г.
– Сумата от 10 000 лв. от продажбата на
25 дру жествени д яла от капита ла на „Рондиа – Рум“ – ООД, рег. по ф.д. № 1546/2006 г.
по описа на Благоевградския окръжен съд, ЕИК
101743463, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Никола Вапцаров 18, с договор за
покупко-продажба от 23.02.2009 г.
На основание чл. 7, т. 2 във връзка с чл. 4,
а л. 1 ЗОП ДИПП Д иска не за обя вя ва не на
недействителност по отношение на държавата сделката с недви ж им имот – апартамент
№ 1 (първи) в София, в жилищната сграда на
бул. Толбухин 83, сега бул. Васил Левски 22, на
първи етаж, състоящ се от две стаи, хол, кухня
с ниша, килер, баня, клозет, две антрета и един
балкон, с обща площ 112,24 кв. м, при съседи:
от изток – жилищна сграда на бул. Толбухин 81,
от юг – вътрешна градинка, от запад – апартамент на Десислава и Людмил Кьолови-Милкови, стълбище на кооперацията и кабината на
асансьора, от север – бул. Толбухин, заедно с
избено помещение № 14 с площ 5,20 кв. м при
съседи: от изток – коридор, от юг – мазе на
кооперацията, от запад – избено помещение на
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Цветанка и Любомир Филеви, и от север – избено
помещение на Цвета и Върбан Томови, заедно
с прилежащите 6,64 идеални части от общите
части на сградата, заедно с 6,64 % идеални части
от 65/100 идеални части от дворното място на
кооперацията, заедно с 6,64 % от 35/100 идеални части от правото на строеж, цялото дворно
място от 636 кв. м, съставляващо урегулиран
поземлен имот/парцел ІХ-29 в квартал 434 по
плана на гр. София, местност Центъра, при
съседи: бул. Толбухин, Тодор Иванов Цанков,
наследници на Йордан Григоров, наследници на
Васил Марангозов и държавен имот.
На основание чл. 7, т. 2 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД искане за обявяване на недействителност по отношение на държавата сделката
с недвижим имот – дворно място, цялото застроено и незастроено от 702 кв. м, съставляващо
урегулиран поземлен имот (парцел) ХІІІ-489
съгласно скица № СР-70-00 120 от 6.08.1998 г.,
презаверена на 21.07.1999 г. – от квартал 24, по
плана на гр. София, вилна зона „Киноцентъра
ІІ част – разширение“, при съседи по нотариален акт: от север – улица, от изток – Петър
Фиков, от запад – Лиляна Янкова Стоянова,
от юг – ТКЗС „Драгалевци“, а по скица улица,
урегулиран поземелен имот (парцел) ІХ-492 и
урегулиран поземелен имот (парцел) VІІ-489,
заедно с построената в него жилищна сграда
със застроена площ 101,70 кв. м, състояща се
от сутерен двоен гараж, избено помещение и
котелно помещение, първи етаж – входен вестибюл, дневна на две нива, столова, клозет, кухня,
мокро помещение, втори етаж – три спални, две
бани, два дрешника и три балкона, тавански
полуетаж – тававско помещение.
От „Рондиа – Мобили“ – ООД, и „Рондиа Комерс“ – АД
– Апартамент № 4 на втори жилищен етаж,
със застроена площ 123,15 кв. м, състоящ се от:
дневна, столова, кухненски бокс, три спални,
баня-тоалетна, тоалетна, входно антре, коридор и три балкона, при съседи: от юг – улица, о т с евер – д вор, о т из т ок – к а л к а н, о т
запад – апартамент № 5 и стълбище, заедно с
принадлежащото мазе № 15 с площ 4,62 кв. м,
при съседи: от юг – улица, от север – мазе
№ 16, от изток – коридор, и от запад – коридор,
заедно със съответните 5,76 % идеални части от
общите части на сградата и толкова идеални
части от правото на строеж върху урегулиран
поземлен имот в гр. София, кв. Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев 6, целият с площ 677 кв. м,
съставляващ парцел ІХ-9 от квартал 230, по
плана на гр. София, местност Лозенец, при съседи съгласно документи за собственост: Тодор
Шиваров, Цвета Димитрова Николова, Мария
Андреева и ул. Димитър Хаджикоцев, а съгласно
скица – улица Д. Х. Коцев, парцел Д. Х. Коцев,
парцел Х-13, парцел V-11,12, парцел VІ-10, парцел
VІІ – общински, парцел VІІІ-8.
– Гараж № 9-10 двоен със застроена площ
30,96 кв. м, при съседи: от юг – стълбище и
вентилационно помещение, от север – подземен
проход, от изток – гараж № 11, от запад – гараж
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№ 7-8, двоен, заедно със съответните му 12,86 %
идеални части от общите части на подземните
гаражи на сградата и толкова идеални части от
правото на строеж върху подробно описания
по-горе урегулиран поземлен имот.
– Гараж № 11 със застроена площ 15,62 кв. м,
при съседи: от юг – стълбище, от север – подземен проход, от изток – гараж 12, от запад – гараж
9-10, двоен, заедно със съответните му 6,49 %
идеални части от общите части на подземните
гаражи на сградата и толкова идеални части от
правото на строеж върху подробно описания
по-горе урегулиран поземлен имот. Имотът е
собственост на „Рондиа – Мобили“ – ООД.
– Апартамент № 5 в гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев
6, на втори жилищен етаж, с площ 62,50 кв. м,
състоящ се от дневна-столова с кухненски бокс,
една спалня, баня, тоалетна, антре и балкон,
при съседи: от югоизток – улица, от югозапад – апартамент № 6, от северозапад – стълбище, от североизток – апартамент № 4, заедно
с мазе № 19, с площ 2,93 кв. м, при съседи: от
югоизток – мазе № 20, от югозапад – коридор, от
северозапад – мазе № 18, от североизток – рампа,
заедно с 3,08 % идеални части от общите части
на сградата, толкова идеални части от правото
на строеж върху мястото и 1/3 от 33/100 идеални части от урегулиран поземлен имот, целият
с площ 677 кв. м, съставляващ парцел ІХ-9 от
квартал 230, по плана на гр. София, местност
Лозенец, при съседи съгласно документи за
собственост: Тодор Шиваров, Цвета Димитрова Николова, Мария Андреева и ул. Димитър
Хаджикоцев, а съгласно скица – ул. Д. Х. Коцев,
парцел Х-13, парцел V-11, 12, парцел VІ-10, парцел
VІІ-7, парцел VІІІ-8. Имотът е собственост на
„Рондиа – Мобили“ – ООД.
– Ремарке за товарен автомобил марка и
модел „Контар“, с рег. № Е 1581 ЕА, рама
№ 8870013, цвят бял, дата на първоначална регистрация – 11.09.1997 г. Ремаркето е собственост
на „Рондиа – Мобили“ – ООД.
– Лек автомобил марка и модел „Мерцедес С 500“,
с рег. № Е 1519 АР, рама № WDB2201751A139568,
двигател № 11396030210671, цвят бордо, дата
на първонача лна регист раци я – 29.06.20 0 0 г.
Автомобилът е собственост на „Рондиа – Мобили“ – ООД.
– Урегулиран поземлен имот І-2520 квартал
101-А по плана на гр. Петрич ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда, представляваща ресторантски комплекс „Яворите“
със застроена площ 1432 кв. м с обща площ на
имота след урегулирането 3652 кв. м, при съседи: ул. Беласица; път за младежки дом; урегулирани поземлени имоти ІV и ІІ – отредени за
озеленяване. Имотът е собственост на „Рондиа
Комерс“ – АД.
– Урегулиран поземлен имот ІІ в квартал 98
по плана на гр. Петрич, отреден за пазар, ведно
с построените в имота сгради: микропазар – масивна едноетажна сграда със зъстроена площ
500 кв. м, павилион (паянтов), склад за везни
със застроена площ 16 кв. м, павилион – паянтов
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(търговски), със застроена площ 27 кв. м, дървена
будка за охрана с площ 2 кв. м, с обща площ на
целия имот 6315 кв. м, при съседи: корито на
река Луда Мара, ул. Тома Митов, ул. България
и УПИ І в кв. 98 – отреден за кино. Имотът е
собственост на „Рондиа Комерс“ – АД.
– 1/2 идеална част от урегулиран поземлен
имот ІІ в квартал 101А по плана на гр. Петрич,
с обща площ на имота 305 кв. м, отреден за
озеленяване при граници и съседи на същия: от
изток – трап, от запад – улица, от север – УПИ
І-2520 ресторан т „Явори те“, и от юг – ПИ3997 – ресторантски комплекс „Фикос“. Имотът
е собственост на „Рондиа Комерс“ – АД.
От „Рондиа“ – ЕООД, и Рондиа Трейдинг Лимитид
– Масивна стопанска сграда, ведно с прилежащата є земя от 6731 кв. м в землището на
гр. Петрич, кв. Бухото, извън регулацията на
града, за които имоти по плана за земеразделяне
на гр. Петрич се отреждат парцел 17 в масив
19. Имотът е собственост на „Рондиа“ – ЕООД.
– Масивна стопанска сграда със застроена
площ 750 кв. м и масивен навес със застроена
площ 569 кв. м в парцел І кв. 315 по плана на
гр. Петрич, при съседи на парцела: жп линия,
свободна площ и път. Имотът е собственост на
„Рондиа“ – ЕООД.
– Нива в мест ност та Бу хо т о – Пол яни т е
(Неволница), землището на гр. Петрич, с площ
2,227 дка, парцел ХVІ от масив № 19, съставляващ имот № 019016 по картата на землището,
при граници и съседи: им. № 019037 – полски
п ът; и м. № 019040 – д ърж а вна собс т венос т;
им. № 019033 – нива на наследници на Георги Шилигаров; им. № 019034 – полски път; и
им. № 000593 – нива, стопанисвана от общината.
Имотът е собственост на „Рондиа“ – ЕООД,
придобит с нотариален акт № 11, том ІІ, дело
№ 650 от 1998 г., вписан с вх. рег. № 371, том 60,
стр. 84, в Службата по вписванията – гр. Петрич,
на 14.09.1998 г.
– Нива в мест ност та Бу хо т о – Пол яни т е
(Неволница), землището на гр. Петрич, с площ
0,721 кв. м, парцел 015 от масив 019, съставляващ имот № 019015 по картата на землището,
при граници и съседи: им. № 019036 – полски
път; им. № 019014 – нива на наследниците на
Тодор Стоилов Деков, им. № 019034 – полски
път, им. № 000809 – нива на наследниците на
Елена Янева Гащарова. Имотът е собственост
на „Рондиа“ – ЕООД.
– Поземлен имот № 000480 с площ 4,899 дка
в землището на с. Кърналово, община Петрич,
ЕК АТТЕ 40912, отреден за шивашка промишленост, ведно с построените в имота сграда
шивашки цех (основна сграда) на един етаж и
височина от 5 м и застроена площ 1346 кв. м
съгласно договора за покупко-продажба с Община Петрич от 2.08.2004 г. и 1373 кв. м съгласно
скица № 242 от 24.01.2005 г. и пристройка със
застроена площ 288 кв. м, в състоянието, в което се намират при подписването на договора,
при граници на имота: имот № 042002 – нива,
и мо т № 0 0 0 479 – ш и в а ш к а п р ом и ш лено с т,
и мо т № 0 0 0 4 82 – ш и ва ш к а п р ом и ш лено с т,
имот № 0 0 0261 – ж илищна територи я, имот
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№ 0 0 0 4 81 – ш и ва ш к а п р ом и ш лено с т, и мо т
№ 000212 – дере, имот № 042001 – нива. Имотът
е собственост на „Рондиа“ – ЕООД.
– Поземлен имот (ПИ) с № 019025 с площ
14,457 дка; пета категория, ЕК АТТЕ 23563, начин
на трайно ползване – полска култура, в местността Болницата – землището на с. Дрангово,
община Петрич, при съседи на същи я: ПИ
№ 019019 – полск и път – общинска собственост; ПИ № 019024 – полска култура на Ангел
Илиев Балтаджиев; ПИ № 000179 – жилищна
територия на с. Дрангово, община Петрич, ПИ
№ 019021 – полска култура на наследниците на
Илия Стоянов Иванов. Имотът е собственост
на „Рондиа“ – ЕООД.
– Позем лен и мо т (П И) – н и ва – с п лощ
28,299 дка; шеста категория, ЕК АТТЕ 65293 в
местността Гохче – землището на с. Самуилово,
община Петрич, имот № 000089 по плана за
земеразделяне на същото село, при съседи на
ПИ: имот № 000034 – пасище, мера на Общински поземлен фонд, и имот № 000087 – полски
път – общинска собственост. Имотът е собственост на „Рондиа“ – ЕООД.
– Поземлен имот № 001027 в землището на
гр. Петрич, в местността Бухото – Поляните,
с ЕК АТТЕ 56126, с начин на трайно ползване – пасище, мера, пета категория, с площ на
имота 0,721 дка, при граници на имота: имот
№ 0 01029 – полск и п ът на общ и на Пет ри ч,
имот № 001028 – пасище, мера – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 019017 – машинна станция на
„Рондиа“ – ЕООД, имот № 019016 – нива на
„Рондиа“ – ЕООД. Имотът е собственост на
„Рондиа“ – ЕООД.
– Лек автомобил марка и модел „ВАЗ 2103“,
с рег. № Е 2649 ВК, рама № 0546904, двигател
№ 0549028, цвят тъмножълт, дата на първоначална регистрация – 14.04.1976 г. Автомобилът
е собственост на „Рондиа“ – ЕООД.
– Товарен автомобил марка и модел „Камаз
53212“, с рег. № Е 1628 АХ, рама № 53212005812089,
двигател № 0530125, цвят сив, дата на първоначална регистрация – 13.02.1990 г. Автомобилът
е собственост на „Рондиа“ – ЕООД.
– Товарен автомобил марка и модел „Тойо т а Х и л у кс“, с р ег. № Е 38 0 9 А К , р а м а
№ LN1060070362, двигател 3L3061383, цвят зелен,
дата на първоначална регистрация – 1.01.1992 г.
Автомобилът е собственост на „Рондиа“ – ЕООД.
– То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а и м о д е л
„К а ма з 53212“, с р ег. № Е 7053 А Х , ра ма
№ X TC53212 0L 0 0 6568 0, д ви г ат е л № 66 0 6 0 2 ,
ц вя т си в, дат а на п ървонача л на р ег ис т рация – 26.09.1990 г. Автомобилът е собственост
на „Рондиа“ – ЕООД.
– Лек а в т омо би л марк а и моде л „Мер цедес М Л 270 Ц Д И“, с рег. № Е 1717 ВК ,
р а м а № W D C 16 311 31 A 411 3 5 0 , д в и г а т е л
№ 61296330220002, цвят черен, дата на първоначална регистрация – 14.03.2003 г. Автомобилът
е собственост на „Рондиа“ – ЕООД.
– То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а и м о д е л
„ДАФ 95.360 АТИ“, с рег. № Е 2926 ВМ, рама
X L R A S 47 W S 0E 376 895, д ви г ат е л № H42716 ,
цвят бордо, дата на първоначална регистрация – 27.08.1997 г. Автомобилът е собственост
на „Рондиа“ – ЕООД.
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– Товарен автомобил марка и модел „Ивеко Ф и ат С 35“, с р ег. № Е 0 877 ВН , ра м а
№ ZC FC3570 0 050 43755, д ви г ат ел № 1882317,
ц вя т бя л, дат а на п ървонача л на р ег ис т рация – 8.12.1994 г. Автомобилът е собственост на
„Рондиа“ – ЕООД.
– Лек автомобил марка и модел „Субару
Л е г а ц и “ , с р е г . № Е 0 3 7 4 В Р, р а м а
№ J F1BF3A L 0EH0 03473, д ви гат ел № 102693,
цвят светлосин, дата на първоначална регистрация – 17.05.1990 г. Автомобилът е собственост на
„Рондиа – Рум“ – ООД.
1526
Кюстендилският окръжен съд, търговско
отделение, с решение № 12 от 18.02.2015 г. по
т.д. № 37/2014 г.:
Обявява неплатежоспособност та и свръхзадължеността на сдружение „Център за младеж к и инициативи – К юстендил“, БУЛСТАТ
109575537, със седа лище област К юстендил,
община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул. Трифон Стефанов 10. Определя за начална дата на
неплатежоспособност та на сдру жение „Център за младежки инициативи – К юстендил“,
БУЛСТАТ 109575537, със седалище област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500,
ул. Трифон Стефанов 10 – 26.08.2009 г.
Открива производство по несъстоятелност
на сдружение „Център за младежки инициативи – Кюстендил“, БУЛСТАТ 109575537, със седалище област Кюстендил, община Кюстендил,
гр. Кюстендил 2500, ул. Трифон Стефанов 10.
Обявява сдружение „Център за младежки инициативи – Кюстендил“, БУЛСТАТ 109575537, със
седалище област Кюстендил, община Кюстендил,
гр. Кюстендил 2500, ул. Трифон Стефанов 10, в
несъстоятелност.
Прекратява дейността на сдружение „Център за
младежки инициативи – Кюстендил“, БУЛСТАТ
109575537, със седалище област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул. Трифон
Стефанов 10.
Назначава временен синдик на сдружение
„Център за младежки инициативи – Кюстендил“, БУЛСТАТ 109575537, със седалище област
Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил
2500, ул. Трифон Стефанов 10 – Борис Любенов
Борисов с адрес: София, ул. Христо Белчев 8,
ет. 5, имейл: blborissov@mail.bg, с месечно възнаграждение в размер 500 лв.
Лишава органите на сдружение „Център за
младежки инициативи – Кюстендил“, БУЛСТАТ
109575537, със седалище област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул. Трифон
Стефанов 10, от правото да представляват дружеството и предоставя това право на временния
синдик Борис Борисов.
Налага общи възбрана и запор върху имуществото на сдружение „Център за младежки инициативи – Кюстендил“, БУЛСТАТ 109575537, със
седалище област Кюстендил, община Кюстендил,
гр. Кюстендил 2500, ул. Трифон Стефанов 10.
Определя дата за първо събрание на кредиторите на сдружение „Център за младежки инициативи – Кюстендил“, БУЛСТАТ 109575537, със
седалище област Кюстендил, община Кюстендил,
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гр. Кюстендил 2500, ул. Трифон Стефанов 10 – 17
март 2015 г. от 11,50 ч. в залата на Кюстендилския окръжен съд.
Осъж да сдружение „Център за младежки
инициативи – Кюстендил“, БУЛСТАТ 109575537,
със седалище област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул. Трифон Стефанов 10, да заплати на Националната агенция
за приходите – София, бул. Княз Дондуков 52,
сумата 1350 лв. деловодни разноски за настоящата инстанция.
Решението следва да се впише в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел по
партидата на сдружение „Център за младежки
инициативи – Кюстендил“, БУЛСТАТ 109575537,
със седалище област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500, ул. Трифон Стефанов 10.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен
срок от вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Софийския апелативен съд.
1382

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб ЧОУА“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава свиква редовно
заседание на общото събрание на сдружението
на 12.04.2015 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в София, ж.к. Младост 2, бл. 209а, вх. 5,
ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за участие на сдружение „Спортен
клуб ЧОУА“ в Българска Айкидо Федерация и
в Българска Джу Джицу Федерация; подготовка
на необходимите документи, избиране на представляващ; 2. промяна на устава; 3. решаване
на организационни въпроси.
1540
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
„Св. Наум Охридски“/сдружение на родителите
на учениците при 57-мо СОУ“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 20.04.2015 г. в 17 ч. в София, ул.
Доктор Калинков 40, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на сдружението
през 2013 г. и 2014 г.; 2. вземане на решение за
прекратяване на сдружението и обявяването му
в ликвидация.
1427
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Южноевропейска баскетболна конференция“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ на редовно
заседание, проведено на 30.01.2015 г., взе решение
за свикване на общо събрание на сдружението на
20.04.2015 г. в 18 ч. на адрес: София, ул. Лидице
16, вх. А, ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през отчетния период; 2. приемане
на нови членове на сдружението; 3. избор на нов
управителен съвет и избор на председател на
сдружението; 4. промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; 5. обсъждане и
приемане на промени в устава на сдружението.
Членовете на сдружението се канят да вземат
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участие в провеждането на общото събрание,
което се свиква според изискванията на устава
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
1437
15. – Управителният съвет на сдружение Национална организация „Малки български хора“,
София, на основание чл. 16, ал. 4 от устава на
сдружението и чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание на 25.04.2015 г. в 9 ч. в
Русе, пл. Свобода 6, ет. 1 (сградата на областната
администрация), при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността и финансовото
състояние на сдружението през изтеклия мандат
2011 – 2014 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет на сдружението
за дейността им през предходния мандат; 3. избор
на нов управителен съвет; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 16, ал. 7 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1519
14. – Управителният съвет на КХГ „Левски“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете си на 30.04.2015 г. в 18 ч. в
приемната на залата на клуба при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за изминалия
мандат; 2. избор на нов управителен съвет; 3.
промени в устава на клуба; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден един час покъсно при същия дневен ред и на същото място.
1439
1. – Управителният съвет (УС) на сдружение
с нестопанска цел за общественополезна дейност „Спортен клуб по фехтовка „София“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 2.05.2015 г. в 10 ч.
в седалището на клуба в София, ж.к. Младост
1, бл. 17, вх. Б, ет. 9, ап. 43, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет и доклад за дейността
на сдружението; 2. приемане на програма за дейността на сдружението; 3. приемане на промени
в устава на сдружението; 4. разни.
1406
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Клуб „Български Горан“ – София, въз основа на взето решение от повече от
1/3 от членовете на сдружението на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 2.05.2015 г. в 10 ч. в София, ул. Христо
Фотев 42, при следния дневен ред: 1. промяна
в управителния съвет (УС) на сдружението; 2.
промяна в устава на сдружението; 3. приемане
на нови членове на сдружението; 4. изключване на членове на сдружението; 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.
1518
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Българско дружество по
невр ология“, София, по своя инициатива и на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 и 2 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 9.05.2015 г. в 17,30 ч. в к.к.
Златни пясъци, хотел „Интернационал“, при
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следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
контролно-ревизионната комисия за 2014 г.; 2.
приемане на отчета на УС за дейността за 2014 г.;
3. приемане на баланса и на отчета за приходите
и разходите на сдружението за 2014 г.; 4. приемане
на бюджет на сдружението за 2015 г.; 5. избор
на управителен съвет; 6. избор на контролноревизионна комисия. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, се
предоставят безплатно на адреса на управление
на сд ру жението – Софи я, МБА ЛНП „Свет и
Наум“ – ЕАД, ул. Д-р Любен Русев 1. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 1 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред при условие, че
се явят не по-малко от 1/3 от всички членове
на сдружението.
1523
1. – Управителният съвет на сдружение ТИА,
Балчик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 13.04.2015 г. в 11 ч. в София, ул. Н.
Хайтов 2, вх. Г, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени в устава на сдружението; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове да участват в
ОС. Членовете на сдружението, които не могат
да участват в събранието, на основание чл. 14,
ал. 6 от устава на ТИА могат да упълномощят
член на сдружението, който да ги представлява.
1524
1. – Управителният съвет на сдружение „Синдикат на пробационните служители в България“,
Бургас, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 20
от устава, както и в изпълнение на решение на
УС от 25.02.2015 г. свиква общото събрание на
членовете на СПСБ на 29.04.2015 г. в 18 ч. на
адрес: Бургас, кв. Лозово, ул. Ястребино 28, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и вземане на
решение за прекратяване на сдружение „Синдикат на пробационните служители в България“
и откриване на производство по ликвидация; 2.
назначаване на ликвидатор на СПСБ на основание
чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ. Канят се да присъстват на
общото събрание всички членове на сдружението.
1576
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Право на избор“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква общо събрание на
30.04.2015 г. в 10 ч. във Варна, ж.к. Младост,
бл. 152, ет. 8, ап. 49, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на сдружение
„Право на избор“ чрез ликвидация; 2. избор и
назначаване на ликвидатор. 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.
1435
1. – Управителният съвет на КСА „АКРОС“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно събрание на клуба на 4.05.2015 г.
в 18 ч. в седалището на клуба във Варна, ул.
Опълченска 20, ет. 3, ап. 7, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за изтеклия период; 2.
отчет на КС за изтеклия период; 3. разни. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1433
1. – Управителният съвет на Дружество за
защита на животните „Димитровград – 2007“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на членовете на 25.04.2015 г. в 17,30 ч. в
клуба на пенсионера на ул. Хан Аспарух 5, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
дружеството; 2. избор на нов управителен съвет;
3. промяна на устава на дружеството относно
начина на свикване на общото събрание и размера на членския внос.
1426
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Спортен клуб по плувни
спортове – Добруджа“, Добрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 2.05.2015 г. в 11 ч. на адреса на
управление на сдружението – Добрич, Плувен
комплекс „Русалка“, при следния дневен ред:
1. приемане на ГФО за 2014 г.; 2. приемане на
отчета за дейността на УС; 3. приемане на промени в устава на сдружението; 4. освобождаване
от длъжност и отговорност на членове на УС
на сдружението; 5. избор на членове на УС;
6. приемане на нови членове на сдружението;
7. изключване на членове на сдружението; 8.
вземане на решение за определяне размера на
членския внос; 9. разни.
1525
12. – Управителният съвет на Сдружение
на ловците и риболовците „ Ловно-рибарско
дружество „Сокол“, Ихтиман, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 1 от
10.02.2015 г. от заседание на УС на сдружението свиква общо събрание на сдружението на
26.04.2015 г. в 10 ч. в малкия салон на читалище
„Слънце“ – гр. Ихтиман, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2014 г.; 2. отчет на контролния
съвет за дейността на сдружението през 2014 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на
сдружението за 2014 г. и предложение за разпределение на загубата и печалбата за 2014 г.;
4. вземане на решение за продажба на ДМА; 5.
разни. При липса на кворум за провеждането на
ОС на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден, с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
1577
2. – Управителният съвет на ФК „Спартак“,
гр. Койнаре, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 20, т. 3 от устава на сдружението свиква редовно отчетно-изборно събрание на 21.04.2015 г. в
18 ч. в сградата на стадион „Спартак“ при следния
дневен ред: 1. отчет на работата и дейността на
ФК „Спартак“; 2. избор на ново ръководство; 3.
разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват.
1384
1. – Съветът на настоятелите на „Училищно
настоятелство „Св. св. Кирил и Методий“, Кричим, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 и 28
от устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
15.04.2015 г. в 17,30 ч. в сградата на НУ „Св. св.
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Кирил и Методий“, Кричим, ул. Димитър Благоев 5, учителска стая, при следния дневен ред:
1. годишен отчет на сдружението за 2014 г.; 2.
годишен финансово-счетоводен отчет за 2014 г.;
доклад за финансовото състояние на сдружението
и определяне и приемане на бюджета за 2015 г.;
3. годишен план за дейността на сдружението за
2015 г.; 4. приемане на промени в устава на сдружението; 5. прекратяване на правомощията на
съвета на настоятелите и освобождаването им от
отговорност; 6. избор на нов съвет на настоятелите;
7. други. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 29 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред в 18,30 ч.
1578
437. – Управителният съвет на СНЦ „Надежда
за добро бъдеще“, Силистра, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 24, т. В от устава на сдружението
свиква общо събрание на 30.04.2015 г. в 16 ч. в
Силистра, ул. Серес 9, в сградата на ЦСРИ, със
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СНЦ „Надежда за добро бъдеще“ за 2014 г.; 2.
приемане на годишен счетоводен отчет на сдружението; 3. обсъждане и приемане на промени
в устава на сдружението; 4. промяна в състава
на управителния съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред и се счита за законно,
колкото и членове да се явят.
1569
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Справедливост за хората“,
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете
на сдружението на 25.04.2015 г. в 11 ч. в Стара
Загора, ул. Ген. Гурко 72, ет. 1, ап./офис 1, при
следния дневен ред: 1. избор на член на управителния съвет; 2. промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; 3. изменение на
устава на сдружението. Ако извънредното общо
събрание не се проведе на тази дата, то същото
ще се проведе след изтичане на две седмици
считано от обнародването на обявата/поканата
в „Държавен вестник“ на същото място, в същия
час и при същия дневен ред.
1520
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация на
ресурсните учители“, Стара Загора, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1,
пр. 1 и ал. 2 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на членовете
на сдружението на 30.04.2015 г. в 11 ч. в София,
ул. Незабравка 25, Парк-хотел „Москва“, в заседателната зала, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на НАРУ за
2011 – 2014 г.; 2. отчет за финансовата и стопанската
дейност на сдружението; 3. приемане на стандарт
за профил на ресурсните учители; 4. приемане на
промени в устава на сдружението – промяна на
седалището и адреса на управление на сдружението; 5. избор на председател на управителния
съвет; 6. избор на членове на управителен съвет
и контролен съвет; 7. предложения за обсъждане
на други актуални за сдружението въпроси, в
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т. ч. и обсъждане на развитието на сдружението;
8. разни. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 18, ал. 2 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание се отлага един час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
1539
1. – Съветът на настоятелите при „Училищно настоятелство при СОУ „Неофит Рилски“,
Харманли, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 14.04.2015 г. в
17 ч. в актовата зала на СОУ „Неофит Рилски“ в
Харманли при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на УН при СОУ „Н. Рилски“; 2.
освобождаване на членове на УН при СОУ „Н.
Рилски“; 3. избор на нов съвет на настоятелите; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
1436
2. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ОУ „Христо Смирненски“, с.
Самоводене, община Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 30.04.2015 г. в 18 ч. в сградата
на училището при следния дневен ред: 1. отчет
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на ръководството за свършеното през 2014 г.; 2.
финансов отчет за 2014 г.; 3. промени в устава;
4. избор на нови членове на управителния съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
1579
Веселка Борисова Филипова – ликвидатор
на сдружение „Асоциация на директорите на
полицията от Югоизточна Европа (СЕПК А)“,
със седалище и адрес на управление София
1202, бул. Сливница 235, в ликвидация по ф.д.
№ 12084/2007 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите да предявят вземанията си към
сдружението в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
1580
Поправка. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ прави следната поправка във
връзка с допусната фактическа грешка в обявлението за конкурси, обнародвано в ДВ, бр. 13 от
2015 г., стр. 36 – 37: конкурсът за главен асистент
по 4.2. Химически науки (фармакогнозия) – един,
да се чете „7.3. Фармация (фармакогнозия) – един.“
1532

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 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 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2015 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 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 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 939-36-74, 981-17-11
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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