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ЗАКОН

за енергийната ефективност
Г л а в а

п ъ р в а

Чл. 2. Законът има за цел повишаване
на енергийната ефективност като част от
политиката по устойчиво развитие на страната чрез:
1. използване на система от дейности
и мерк и за пови ша ва не на енерг и й ната
ефективност при производството, преноса
и разпределението, както и при крайното
потребление на енергия;
2. въвеждане на схеми за задължения за
енергийни спестявания;
3. развитие на пазара на енергийноефективни услуги и насърчаване предоставянето
на енергийноефективни услуги;
4. въвеждане на финансови механизми и
схеми, подпомагащи изпълнението на националната цел за енергийна ефективност.
Г л а в а

в т о р а

ДЪРЖ АВНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА
НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Органи за управление

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането
на държавната политика за повишаване на
енергийната ефективност.
(2) Законът се прилага за крайното потребление на енергия от въоръжените сили,
доколкото не противоречи на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България или на друг закон в областта на
националната сигурност.

Чл. 3. Държавата упражнява функциите си
в областта на енергийната ефективност чрез
Народното събрание и Министерския съвет.
Чл. 4. Народното събрание приема национална стратегия за енергийна ефективност
на Реп ублика Бъ лгари я, коя т о оп редел я
етапите, средствата и мерките за постигане
на националната цел за енергийна ефективност. Приетата стратегия се обнародва
в „Държавен вестник“.
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Чл. 5. (1) Министерският съвет определя
държавната политика в областта на енергийната ефективност като част от политиката
по устойчиво развитие на страната.
(2) При осъществяване на функциите си
по ал. 1 Министерският съвет по предложение на министъра на енергетиката внася за
приемане от Народното събрание националната стратегия за енергийна ефективност на
Република България.
(3) Министерският съвет приема:
1. национални планове за действие по
енергийна ефективност;
2. национален план за сгради с близко до
нулево потребление на енергия;
3. национален план за подобряване на
енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна
с о б с т вено с т, изпол зва н и о т д ърж а внат а
администрация;
4. национална дългосрочна програма за
насърчаване на инвестиции за изпълнение
на мерки за подобряване на енергийните
характеристики на сградите от обществения
и частния национален жилищен и търговски
сграден фонд;
5. ежегодни отчети за изпълнението на
националните планове за действие по енергийна ефективност;
6. подзаконови нормативни актове, както
и други актове в областта на енергийната
ефективност в случаите, предвидени в този
закон.
(4) За целите на определяне на държавната политика в областта на енергийната
ефективност държавните органи и кметовете на общини осигуряват предоставяне на
информацията, необходима за изготвяне на
актовете по ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 5.
(5) Информацията по ал. 4 се предоставя
на органите по чл. 6 и 11.
Чл. 6. Държавната политика по енергийната ефективност се провежда от:
1. министъра на енергетиката – в областта на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на
енергия, както и при крайното потребление
на енергия;
2. министъра на икономиката – в областта
на повишаване на енергийната ефективност
в малки и средни предприятия, както и при
потреблението на енергия от промишлени
системи;
3. министъра на регионалното развитие
и благоустройството – в областта на разработването и въвеждането на технически
правила и норми в областта на енергийните
характеристики на нови и съществуващи
сгради, реализирането на проекти, свързани

ВЕСТНИК
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с обновяване на жилищния сграден фонд и
подобряване на енергийната ефективност в
жилищните сгради в Република България;
4. министъра на транспорта, информационни те тех нолог ии и съобщени я та – в
облас т та на енерг и й ната ефек т и внос т в
транспортния сектор.
Чл. 7. (1) Министърът на енергетиката:
1. разработва съвместно с министъра на
икономиката, министъра на регионалното
развитие и благоустройството и министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията и внася за одобрение от
Министерския съвет националната стратегия за енергийна ефективност на Република
България;
2. разработва съвместно с министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
министъра на икономиката и министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията националните планове за
действие по енергийна ефективност, които
предоставя на Европейската комисия;
3. участва съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството
при разработването и актуализирането на
националния план за сгради с близко до
нулево потребление на енергия и предоставя
плана на Европейската комисия;
4. участва при разработването и актуализирането на националния план за подобряване
на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна
собст веност, използвани от държавната
администрация;
5. у частва при разработването и актуализирането на националната дългосрочна
прог рама за насърчаване на инвестиции
за изпълнение на мерки за подобряване на
енергийните характеристики на сградите от
обществения и частния национален жилищен
и търговски сграден фонд;
6. внася за приемане от Министерския
съвет ежегодните отчети по чл. 5, ал. 3, т. 5
и ги предоставя на Европейската комисия;
7. осъществява взаимодействие с другите
държавни и местни органи, както и с юридически лица с нестопанска цел по отношение
на провеждането на държавната политика в
областта на енергийната ефективност;
8. разработва нормативни актове за привеж да не в с ъо т ве т с т вие на б ъ л гарско т о
законодателство в областта на енергийната
ефективност с правото на Европейския съюз;
9. разработва и внася за приемане от Министерския съвет проекти на подзаконови
нормативни актове в случаите, предвидени
в този закон;
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10. издава самостоятелно или съвместно
със съответните министри подзаконовите
нормативни актове, свързани с енергийната
ефективност, в рамките на своите правомощия по този закон;
11. утвърж дава методика за оценка на
размера на вноските от задължените лица
по чл. 14, ал. 4 във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и в
други финансови посредници, необходими
за постигане на индивидуалните им цели по
предложение на изпълнителния директор на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие;
12. утвърждава методики за оценяване на
енергийните спестявания, изготвени съгласно
наредбата по чл. 18, ал. 2;
13. предоставя на компетентните институции на Европейския съюз информацията,
предвидена в правото на Европейския съюз;
14. в съответствие с правомощи ята си
отправя до компетентните институции на
Европейския съюз искания и уведомления
за предоставяне на временно освобождаване
от прилагането на разпоредби на правото на
Европейския съюз и на преходни периоди
в областта на енергийната ефективност в
случаите, предвидени в правото на Европейския съюз;
15. осъществява международното сътрудничество на Република България в областта
на енергийната ефективност;
16. осъществява и други правомощия в
областта на енергийната ефективност, възложени му с нормативен акт.
(2) Съдържанието, структурата, условията
и редът за предоставяне на информацията
по ал. 1, т. 13 се определят с наредбата по
чл. 9, ал. 4 от Закона за енергетиката.
Ч л. 8. Минист ърът на икономиката в
рамките на своята компетентност:
1. участва при разработването на националната стратегия за енергийна ефективност
на Република България;
2. участва при разработването на националните планове за действие по енергийна
ефек тивност и предоставя на минист ъра
на енергетиката ежегодно в срок до 1 март
на годината, следваща годината на отчитане,
информация за тяхното изпълнение;
3. предлага схеми за насърчаване извършването на енергийни обследвания на малките
и средните предприятия по чл. 3 от Закона
за малките и средните предприятия, както
и прилагането на препоръчаните с обследванията мерки;
4. предлага схеми за насърчаване извършването на мерки по енергийна ефективност
в промишлени системи.
Чл. 9. Министърът на регионалното развитие и благоустройството в рамките на
своята компетентност:
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1. участва при разработването на националната стратегия за енергийна ефективност
на Република България;
2. участва при разработването на националните планове за действие по енергийна
ефективност и предоставя на минист ъра
на енергетиката ежегодно в срок до 1 март
на годината, следваща годината на отчитане,
информация за тяхното изпълнение;
3. разработва и актуализира съвместно с
министъра на енергетиката и внася за приемане от Министерския съвет националния
план за сгради с близко до нулево потребление
на енергия;
4. разработва и актуализира съвместно с
министъра на енергетиката и внася за приемане от Министерския съвет националния
план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани
сгради – държавна собственост, използвани
от държавната администрация;
5. разработва и актуализира съвместно с
министъра на енергетиката и внася за приемане
от Министерския съвет националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции
за изпълнение на мерки за подобряване на
енергийните характеристики на сградите от
обществения и частния национален жилищен
и търговски сграден фонд;
6. издава самостоятелно или съвместно
със съответните министри подзаконовите
нормативни актове, свързани с енергийната
ефективност.
Чл. 10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
в рамките на своята компетентност:
1. участва при разработването на националната стратегия за енергийна ефективност
на Република България;
2. участва при разработването на националните планове за действие по енергийна
ефективност и предоставя на минист ъра
на енергетиката ежегодно в срок до 1 март
на годината, следваща годината на отчитане,
информация за тяхното изпълнение.
Чл. 11. (1) Дейностите по провеж дане
на държавната политика за повишаване на
енергийната ефективност се изпълняват от
изпълнителния директор на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие, наричана понататък „агенцията“.
(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има
статут на изпълнителна агенция към министъра на енергетиката.
(3) Дейността, структурата и организацията на работа на агенцията се определят с
устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
(4) За осъществяването на своята дейност
агенци ята създава териториа лни звена в
районите по чл. 4, ал. 3 от Закона за регио-
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налното развитие. Седалищата на териториалните звена се определят в устройствения
правилник по ал. 3.
(5) Изпълнителният директор на агенцията
се назначава и освобождава от министъра на
енергетиката съгласувано с министър-председателя.
(6) Изпълнителният директор на агенцията:
1. ръководи и представлява агенцията;
2. осъществява контрол по спазване на
законодателството в областта на енергийната
ефективност;
3. взаимодейства с държавните и местните
органи, както и с юридически лица по отношение на провеждането на държавната политика
в областта на енергийната ефективност;
4. организира изготвянето и представянето
ежегодно на министъра на енергетиката за
одобрение отчетите по чл. 5, ал. 3, т. 5;
5. публикува ежегодно в срок до 31 март
списък на сградите по чл. 27, ал. 1, т. 4, които към 1 януари на съответната година не
отговарят на минималните изисквания за
енергийните характеристики, определени с
наредбата по чл. 31, ал. 4;
6. разработва методика за оценка на размера на вноските от задължените лица по
чл. 14, ал. 4 във Фонд „Енергийна ефективност
и възобновяеми източници“ и в други финансови посредници, необходими за постигане на
индивидуалните им цели;
7. потвърждава размера на енергийните
спестявания в резултат на извършените енергийноефективни услуги и на други мерки
за повишаване на енергийната ефективност
чрез издаване на удостоверения за енергийни
спестявания;
8. организира поддържането на националната информационна система за състоянието
на енергийната ефективност;
9. оказва съдействие на държавните и
местните органи, както и на участниците на
пазара на енергийноефективни услуги при
изпълнението на задълженията им по този
закон;
10. организира популяризирането на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност;
11. съдейства за развитие на обучението в
областта на енергийната ефективност и публикува на интернет страницата на агенцията
съществуващите схеми за квалификация;
12. организира създаването и поддържането на списък на сградите, предприятията,
промишлените системи, системите за външно
изкуствено осветление, отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатичните
инсталации, за които е задължително привеждането им в съответствие с изискванията
на този закон;
13. изготвя, поддържа и публикува на интернет страницата на агенцията списък на
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финансови механизми и схеми за насърчаване
на енергийната ефективност, който се актуализира ежегодно;
14. участва в разработването на нормативни
актове, включително на методики за оценка
на енергийните спестявания, за привеждане
в съответствие на българското законодателство в областта на енергийната ефективност
с правото на Европейския съюз;
15. изисква в съответствие с правомощията си информация от управляващите органи
по оперативни програми на Европейския
съюз, свързани с осигуряването на финансиране за изпълнение на енергоспестяващи
мерки и оползотворяване на енергията от
възобновяеми източници, относно размера
на извършените инвестиции за изпълнение на
енергоспестяващи мерки и оползотворяване
на енергията от възобновяеми източници,
както и достигнатите в резултат на тези инвестиции нива на енергийни спестявания и
на децентрализирано потребление на енергия
от възобновяеми източници;
16. организира изготвяне на примерни
договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за предоставяне на енергийноефективни
услуги за изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради,
промишлени системи и системи за външно
изкуствено осветление;
17. осъществява мониторинг при изпълнение на ЕСКО договорите в сгради държавна
и общинска собственост;
18. осъществява и други правомощия в
областта на енергийната ефективност, възложени му с нормативен акт.
(7) Агенцията е администратор на постъпленията от:
1. средства от държавния бюджет;
2. собствена дейност;
3. глоби и имуществени санкции, наложени
по реда на този закон;
4. международни програми и споразумения;
5. други източници, определени с нормативен акт на Министерския съвет.
Чл. 12. (1) Държавната политика в областта
на енергийната ефективност се изпълнява от
всички държавни и местни органи.
(2) За целите по ал. 1 държавните и местните органи разработват и приемат програми
по енергийна ефективност, съответстващи на
целите, заложени в актовете по чл. 4 и чл. 5,
ал. 3, т. 1 – 4.
(3) Програмите по ал. 2 се разработват при
отчитане на стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за развитие на
съответните райони по чл. 4, ал. 3 от Закона
за регионалното развитие и перспективите им
за устойчиво икономическо развитие.
(4) Средствата за изпълнение на програмите
по ал. 2 се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и на общините.
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(5) Държавните и местните органи представят ежегодно на изпълнителния директор
на агенцията отчети за изпълнението на
програмите по ал. 2.
(6) Отчетите по ал. 5 съдържат описание
на дейностите и мерките, посочват размера
на постигнатите енергийни спестявания и се
представят не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на изпълнение на
съответните дейности и мерки.
(7) Отчетите по ал. 5 се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията.
(8) Отчетът за изпълнението на националния план за действие по енергийна ефективност
включва информация за:
1. изпълнението на националната цел за
енергийна ефективност;
2. първичното и крайното енергийно потребление;
3. крайното енергийно потребление и брутната добавена стойност по сектори;
4. разполагаемия доход на домакинствата;
5. брутния вътрешен продукт;
6. производството на електрическа енергия
от топлоелектрически централи;
7. производството на електрическа енергия
чрез комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия;
8. производството на топлинна енергия от
топлоелектрически централи;
9. производството на топлинна енергия от
комбинирани топлоелектрически централи,
включително промишлена отпадна топлина;
10. разхода на гориво за производството
на топлинна енергия;
11. пътникокилометрите (pkm), в случай
че информацията е налична;
12. тонкилометрите (tkm), в слу чай че
информацията е налична;
13. комбинираните транспортни километри
(pkm + tkm), в случай че информацията по
т. 11 и 12 не е налична;
14. населението на страната;
15. мерките, изпълнени през предходната година, които допринасят за постигане на
националната цел за енергийна ефективност,
както и за отчетения и/или очаквания ефект
от тези мерки;
16. пълната разгъната площ на сградите
по чл. 23, ал. 1 и 2;
17. постигнатите енергийни спестявания
чрез схемата за задължения за енергийна
ефективност;
18. размера на публичните разходи за енергийна ефективност, включително по сектори.
(9) Отчетите по ал. 5 се публикуват на
интернет страниците на органите по ал. 1.
(10) Отчетите по ал. 8 се публикуват на
интернет страницата на агенцията.
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Раздел II
Цели за енергийна ефективност
Чл. 13. (1) Националната цел за енергийна
ефективност се определя като количество
спестявани я в първичното и в крайното
енергийно потребление до 31 декември 2020 г.
(2) Националната цел по ал. 1 се определя
в националния план за действие по енергийна
ефективност.
(3) При определянето на целта по ал. 1
се отчита прогнозното първично енергийно
потребление до 31 декември 2020 г., определено въз основа на:
1. потенциала за спестяване на енергия
по икономически ефективен начин;
2. развитието на брутния вътрешен продукт и прогнозите за него;
3. промените в количествата внесена и
изнесена енергия;
4. оползотворяването на енерги ята от
възобновяеми източници, използването на
ядрена енергия, изграждането на съоръжения за улавяне и съхранение на въглероден
диоксид;
5. действащите мерки за повишаване на
енергийната ефективност, изпълнени в изминал период.
Чл. 14. (1) За подпомагане изпълнението
на националната цел за енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за
енергийни спестявания, която да осигури
постигането на обща кумулативна цел за
спестена енергия при крайното потребление
на енергия до 31 декември 2020 г.
(2) Общата к у м улат ивна цел по а л. 1
за периода 2014 – 2020 г. се определя като
натрупване на нови енергийни спестявания
от минимум 1,5 на сто годишно от средната
годишна стойност на общото количество на
продажбите на енергия на крайните клиенти
на територията на страната през 2010, 2011
и 2012 г., с изк лючение на количеството
на продажбите на енергия, използвани в
транспортния сектор, под код „B_101900“ по
статистиката на Евростат.
(3) Целта по ал. 2 се намалява с до 25
на сто чрез изк лючване на количествата
на продажбите на енергия, използвани в
промишлени дейности по приложение № 1
от Закона за ограничаване изменението на
климата и чрез прилагане на ал. 5, т. 1 и 2
и чл. 16, т. 1 и 2.
(4) Общата к у м улат ивна цел по а л. 1
се разпределя като индивидуални цели за
енергийни спестявания между следните задължени лица:
1. к ра й н и снабд и т ел и, до с т а вч и ц и о т
последна инстанция, търговци с издадена
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, които продават електриче-
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ска енергия на крайни клиенти повече от
20 GWh годишно;
2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават
топлинна енергия на крайни клиенти повече
от 20 GWh годишно;
3. крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти
повече от 1 млн. кубически метра годишно;
4. търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил.
тона течни горива годишно, с изключение
на горивата за транспортни цели;
5. търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил.
тона твърди горива годишно.
(5) При определяне на общата кумулативна
цел по ал. 1 могат да се използват следните
стойности за изчисление на енергийни спестявания в размер:
1. по 1 на сто годишно за 2014 и 2015 г.;
2. по 1,25 на сто годишно за 2016 и 2017 г.;
3. по 1,50 на сто годишно за 2018, 2019
и 2020 г.
Чл. 15. (1) Индивидуалните цели за енергийни спестявания представляват ежегодни
енергийни спестявания при крайните клиенти за периода от 1 януари 2014 г. до 31
декември 2020 г.
(2) Индивид уа лните годишни цели по
ал. 1 се определят, като средната годишна
стойност на общото количество на про дажбите на енергия на крайните клиенти
на територията на страната през 2010, 2011
и 2012 г. се разп редел я п ропорц иона л но
на продадените от съответното задължено
лице по чл. 14, ал. 4 количества енергия на
крайните клиенти през предходната година.
(3) Списъкът на задъл жените лица по
чл. 14, ал. 4 и техните индивидуални годишни
цели се актуализират ежегодно съобразно
промяната в количествата на продажбите
на съответното задължено лице спрямо общото количество на продажбите на всички
задължени лица за предходната година.
Чл. 16. При отчитане изпълнението на
индивидуалните годишни цели задължените
лица по чл. 14, ал. 4 могат да включват, освен
спестени количества енергия при крайните
клиенти, и спестени количества енергия:
1. от мерки, изпълнени след 31 декември
2008 г., които продължават да действат до
31 декември 2020 г.;
2. от мерки за повишаване на енергийната
ефективност при производството, преноса
и/или разпределението на енергия;
3. постигнати в предходните 4 или следващите три години.
Чл. 17. За изпълнение на индивидуалните
цели за енергийни спестявания задължените
лица по чл. 14, ал. 4 могат да ползват на-
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маляване на определената им индивидуална
годишна цел с едно на сто при предоставяне
на информацията по чл. 63, ал. 6.
Чл. 18. (1) Методиките за определянето
на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна
цел, въвеждането на схема за задължения
за енергийни спестявания и разпределянето
на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица по чл. 14,
ал. 4 се определят с наредба на Министерския съвет.
(2) Допустимите мерки за осъществяване
на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите
енергийни спестявания, изискванията към
методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им се определят
с наредба на министъра на енергетиката.
(3) Допустимите мерки за повишаване
на енергийната ефективност при производството, преноса и/или разпределението на
енергия, редът и условията за оценка на
състоянието, както и редът и условията за
извършването на оценка на енергийните
спестявания, реализирани в резултат на тези
мерки, се определят с наредба на Министерския съвет.
Чл. 19. (1) Списъкът със задъл жените
лица по чл. 14, ал. 4 и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания
се приема от Министерския съвет заедно с
националните планове за действие по енергийна ефективност.
(2) А кт уа лизаци ята на списъка на задължените лица по чл. 14, ал. 4 и техните
индивидуални цели за енергийни спестявания се извършва с ежегодните отчети за
изпълнението на националните планове за
действие по енергийна ефективност.
(3) Агенцията поддържа на електронната
си страница информация за текущото изпълнение на индивидуалните цели за енергийни
спестявания.
Чл. 20. При изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания задължените лица по чл. 14, ал. 4 са длъжни да:
1. изпълняват мерки за повишаване на
енергийната ефективност, както и дейности,
свързани с изпълнението на тези мерки;
2. се въздържат от всякакви действия,
които могат да възпрепятстват търсенето,
предлагането и развитието на енергийноефективни усл у ги и на изпълнението на
други дейности и мерки за повишаване на
енергийната ефективност, включително да не
препятстват конкуренти на пазара или допускат злоупотреба с господстващо положение.
Чл. 21. При изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания задължените лица по чл. 14, ал. 4 могат да:
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1. предлагат енергийноефективни услуги
на конк у рентни цени чрез доставчик на
енергийноефективни услуги, и/или
2. правят вноски във Фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“
или в други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за енергийна ефективност в размер на инвестициите,
необход и м и за изп ъ л нен ие на мерк и за
по с т и г а не на и н д и ви д уа л н и т е и м цел и,
определени съгласно методиката по чл. 7,
ал. 1, т. 11, и/или
3. сключват споразумения с доставчици
на енергийноефективни услуги или други
не за д ъ л жен и с т ра н и за п р ех върл я не на
енергийни спестявания чрез прехвърляне
на удостоверения за енергийни спестявания
по чл. 75, ал. 3.
Чл. 22. Изготвянето на оценка на енергоспестяващия ефект от изпълнени мерки
за повишаване на енергийната ефективност
с цел доказване на изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания
на задъл жените лица по чл. 14, а л. 4 се
извършва по реда на чл. 76.
Чл. 23. (1) За подпомагане изпълнението на
националната цел за енергийна ефективност
във всички отоплявани и/или охлаж дани
сгради – държавна собственост, използвани
от държавната администрация, ежегодно се
предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 5 на сто от
общата разгъната застроена площ.
(2) Целта по ал. 1 се изчислява въз основа
на разгънатата застроена площ на сградите
с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а
от 9 юли 2015 г. – над 250 кв. м, които към
1 януари на съответната година не отговарят
на минималните изисквания за енергийните
характеристики, определени с наредбата по
чл. 31, ал. 4.
(3) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за:
1. сгради културни ценности, включени в
обхвата на Закона за културното наследство,
доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни характеристики
води до нарушаване на архитектурните и/или
художествените характеристики на сградата;
2. сгради, притежавани от въоръжените
сили или от администрацията, които служат
за целите на националната отбрана, освен
военните общежития или офис сградите за
служители на въоръжените сили и други
служители, наети от националните органи
на отбраната.
(4) За сградите по ал. 1 по реда на приоритетното им подреждане в списъка по чл. 27,
ал. 1, т. 4 се прилагат мерки за подобряване
на техните енергийни характеристики.
(5) При постигане подобряване на енергийните характеристики на повече от 5 на
сто от общата разгъната застроена площ
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на отопл яваните и/или ох ла ж дани сг ради – държавна собственост, използвани от
държавната администрация, през дадена година излишъкът може да се прехвърли към
всяка от предходните три или към всяка от
следващите три години.
Раздел III
Национална стратегия, национални планове
и програми
Чл. 24. Националната стратегия за енергийна ефективност на Република България
определя:
1. приоритетите на държавната политика
в областта на енергийната ефективност;
2. и нс т ру мен т и т е за изп ъ л нен ие т о на
националната цел по чл. 13, ал. 2, в т.ч. механизмите, стимулите и институционалната,
финансовата и правната рамка за премахване
на съществуващите пазарни пречки и недостатъци, които възпрепятстват ефективността
в производството, преноса, разпределението
и потреблението на енергия;
3. механизмите за стимулиране на развитието и насърчаването на пазара на енергийноефективни услуги;
4. инструментите за насърчаване на промени в поведението на потребителите на
енергия чрез информиране за ползите от
обследванет о за енерг ийна ефек т ивност,
прилагането на мерки за енергийна ефективност и въвеж дането на интелигентни
измервателни системи.
Чл. 25. (1) Националните планове за действие по енергийна ефективност се разработват
по образец, приет от Европейската комисия.
(2) Плановете съдържат мерк и за подобряване на енергийната ефективност и
очак вани те и ли пост игнат и те енергийни
спестявания, включително мерките при преноса и разпределението на енергия, както
и при крайното потребление на енергия, с
оглед на постигането на националната цел за
енергийна ефективност, определена с националната стратегия за енергийна ефективност
на Република България.
(3) В плановете може да се включат мерки за приоритетна реализация в енергийно
бедни домакинства или в сгради за социално
жилищно настаняване.
(4) Плановете се разработват за срок от
три години.
Чл. 26. Националният план за сгради с
близко до нулево потребление на енергия
съдържа:
1. националното определение и техническите показатели за сгради с близко до нулево потребление на енергия, което отразява
националните условия;
2. националните цели за увеличаване броя
на сградите с близко до нулево потребление
на енергия в зависимост от класификацията

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

на видовете сгради съгласно наредбата по
чл. 31, ал. 4;
3. политиките и механизмите, в т.ч. финансови, за насърчаване изграждането на
сгради с близко до нулево потребление на
енергия;
4. периода на действие на плана.
Чл. 27. (1) Националният план за подобряване на енергийните характеристики на
отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната
администрация, съдържа:
1. преглед на националния сграден фонд;
2. определяне на икономически ефективни подходи за подобряване на енергийните
характеристики на сгради, съобразени с вида
сгради и климатичната зона;
3. политики и мерки за насърчаване на
икономически ефективно основно подобряване на енергийните характеристики на сгради,
включително и поетапно изпълнявани;
4. списък на сградите, които към 1 януари на съответната година не отговарят на
минималните изисквания за енергийните
характеристики, определени с наредбата по
чл. 31, ал. 4, подредени приоритетно, като
с най-висок приоритет са сградите с найлош и енерг ийни хара к т ерис т ик и сп рямо
минималните изисквания за енергийните
характеристики;
5. периода на действие на плана.
(2) Планът по ал. 1 се предоставя на Европейската комисия заедно с националните
планове за действие по енергийна ефективност.
Чл. 28. (1) Национа лната дългосрочна
прог рама за насърчаване на инвестиции
за изпълнение на мерки за подобряване на
енергийните характеристики на сградите от
обществения и частния национален жилищен
и търговски сграден фонд съдържа:
1. преглед на националния сграден фонд,
въз основа на статистически извадки;
2. определяне на икономически ефективни подходи за подобряване на енергийните
характеристики на сградите, съобразени с
вида сгради и климатичната зона;
3. политики и мерки за насърчаване на
икономически ефективно основно подобряване на енергийните характеристики на сгради,
включително и поетапно изпълнени;
4. създаване на финансова рамка за насочване на инвестиционните решения на
инвеститори, строителната промишленост
и финансовите посредници;
5. п рог ноза за оча к ва но т о енерг и й но
спестяване.
(2) Прог рамата по а л. 1 се п редставя
на Европейската комисия заедно с националните планове за действие по енергийна
ефективност.
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ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ
Н А ЕНЕРГ ИЙН АТА ЕФЕКТИВНОС Т И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИ УСЛУГИ
Раздел I
Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност
Чл. 29. Дейност и те за повишаване на
енергийната ефективност са:
1. намаляване на разходите на енергия
при производството, преноса и разпределението на енергия, както и при крайното
потребление на енергия;
2. обучение и придобиване на квалификация в областта на енергийната ефективност
на лицата, предоставящи енергийноефективни услуги;
3. оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сгради по отношение
на изискванията за енергийна ефективност;
4. обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради;
5. проверка за енергийна ефективност на
отоплителни инсталации с водогрейни котли
и на климатични инсталации в сгради;
6. обследване за енергийна ефективност
на предпри яти я, промишлени системи и
системи за външно изкуствено осветление;
7. управление на енергийната ефективност;
8. предоставяне на енергийноефективни
услуги;
9. повишаване на осведомеността на домакинствата.
Чл. 30. (1) Мерките за повишаване на енергийната ефективност са действията, които
водят до проверимо, измеримо или оценимо
повишаване на енергийната ефективност, при
крайното потребление на енергия, както и
при производството, преноса и разпределението на енергия.
(2) Допустимите мерки по ал. 1 се определят с наредбите по чл. 18, ал. 2 и 3.
Раздел II
Обследване и сертифициране на сгради
Чл. 31. (1) Всеки инвестиционен проект за
изграждане на нова сграда, реконструкция,
основно обновяване, основен ремонт, който
обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на
сградата или преустройство на съществуваща
сграда, при които се променят енергийните характеристики на сградата, трябва да
съответства на изискванията за енергийна
ефективност, предвидени в този закон и в
Закона за устройство на територията.
(2) Инвестиционните проекти за нови
сгради по ал. 1 трябва да са съобразени
с техническата, екологичната и икономи-
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ческата осъщест вимост на а л тернат ивни
високоефективни инсталации и системи за
използване на:
1. децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници;
2. инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
3. инсталации за централно или локално
отопление и охлаждане, както и на такива,
които изцяло или частично използват енергия
от възобновяеми източници;
4. термопомпи.
(3) Показателите за разход на енергия и
енергийните характеристик и на сг радите
и параметрите на скалата на класовете на
енергопотребление за различни по предназначение категории сгради се определят с
наредба, издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
(4) Минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите или на части
от тях с оглед постигане на равнищата на
оптималните разходи, техническите изисквания и показатели за енергийна ефективност,
както и методът/стандартите за определяне
на годишен разход на енергия в сградите,
включително на сградите с близко до нулево потребление на енергия, се определят
с наредба на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
(5) Изискванията за енергийните характеристики подлежат на задължителна периодична проверка веднъж на всеки 5 години
и при необходимост се актуализират с цел
отразяване на технологичното развитие в
сградния сектор.
Чл. 32. (1) Енергийните характеристики
на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за
проектни енергийни характеристики.
(2) Когато отделни части в нова сграда
имат различно предназначение и са обособени като топлинни зони и всяка от зоните
има климатизиран обем, по-малък от 90 на
сто от общия климатизиран обем на сградата, сертификат по ал. 1 се издава отделно
за всяка зона по скала, съответстваща на
предназначението на съответната зона.
(3) При на л и ч ие на т оп л и н на зона с
климатизиран обем, равен или по-голям от
90 на сто от общия климатизиран обем на
сградата, сертификатът по ал. 1 се издава
за цялата сграда в съответствие със скалата
за категорията сгради, към която тази зона
принадлежи.
(4) Сертификатът по ал. 1 се издава въз
о с нов а н а енерг и й н и т е х ар а к т е рис т и к и
на сградата от инвестиционния проект на
сградата (екзекутивната документация) от
лицата по:
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1. член 43, ал. 1;
2. член 43, ал. 2 – само за сгради пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона
за устройство на територията, с изключение
на сградите за обществено обслужване от
тази категория.
(5) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за:
1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
2. временните сгради с планирано време
за използване до две години;
3. стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска
дейност;
4. производствените сгради и части от
сгради с производствено предназначение;
5. жилищните сгради, които се използват
по предназначение до 4 месеца годишно или
като алтернатива през ограничен период от
време в годината и са с очаквано потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от
очакваното при целогодишно използване;
6. сгради с разгъната застроена площ до
50 кв. м.
Чл. 33. (1) Възложителят по смисъла на
чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на
територията на нова сграда е длъжен да
придобие сертификат за проектни енергийни
характеристики на сградата преди въвеждането є в експлоатация.
(2) С о б с т вен и ц и т е на с а мо с т оя т е л н и
обекти в сграда имат право да получат копие
от оригинала на сертификата за проектни
енерг и й н и х ара к т ерис т и к и на сг ра дат а.
Оригиналът на сертификата се съхранява
от упълномощено от собствениците лице.
Чл. 34. (1) При продажба на нова сграда
в нейната цялост продавачът предоставя на
купувача оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики.
(2) При продажба на самостоятелни обекти в нова сграда продавачът предоставя на
купувача копие на сертификата за проектни
енергийни характеристики на сградата.
(3) При отдаване под наем на нова сграда
или на самостоятелни обекти в нея наемодателят предоставя на наемателя копие от
сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата.
(4) Когато нова сграда, за която е издаден
сертификат за проектни енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се
обявява за продажба или за отдаване под
наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия – kWh/m 2 , посочен в
сертификата, се отбелязва във всички обяви.
Чл. 35. Условията и редът за издаване на
сертификат за проектни енергийни характеристики се определят с наредбата по чл. 48.
Чл. 36. (1) Енергийните характеристики
на сгради в експлоатация се установяват с
обследване за енергийна ефективност.
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(2) Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да
установи нивото на потребление на енергия,
да определи специфичните възможности за
намаляването му и да препоръча мерки за
повишаване на енергийната ефективност.
(3) Обследването завършва с доклад и
с изда ва не на сер т ифи к ат за енерг и й н и
характеристик и на сг ра дата. Док ла дът и
сертификатът се изготвят при условията и
по реда на наредбата по чл. 48.
Чл. 37. (1) Сертифицирането за енергийна
ефективност на сгради в експлоатация и на
части от сгради в експлоатация има за цел да
удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните
характеристики и съответствието им със
скалата на класовете на енергопотребление,
определени с наредбата по чл. 31, ал. 3.
(2) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и на части
от сгради в експлоатация се извършва въз
основа на обследване за енергийна ефективност.
(3) Когато отделни части от сграда в експлоатация имат различно предназначение и
са обособени като топлинни зони и всяка от
зоните има климатизиран обем, по-малък
от 90 на сто от общия климатизиран обем
на сг ра дата, серт ификат по ч л. 36, а л. 3
се издава отделно за всяка зона по скала,
съответстваща на предназначението на съответната зона.
(4) При на л и ч ие на т оп л и н на зона с
климатизиран обем, равен или по-голям от
90 на сто от общия климатизиран обем на
сградата, сертификатът по чл. 36, ал. 3 се
издава за цялата сграда в съответствие със
скалата за категорията сгради, към която
тази зона принадлежи.
Чл. 38. (1) Всяка сграда в експлоатация
може да бъде обследвана и сертифицирана,
с изключение на:
1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
2. временните сгради с планирано време
за използване до две години;
3. стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска
дейност;
4. производствените сгради и части от
сгради с производствено предназначение;
5. жилищните сгради, които се използват
по предназначение до 4 месеца годишно или
като алтернатива през ограничен период от
време в годината и са с очаквано потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от
очакваното при целогодишно използване;
6. сградите с разгъната застроена площ
до 50 кв. м.
(2) Сгради културни ценности, включени
в обхвата на Закона за културното наслед-
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ство, могат да бъдат обследвани за енергийна
ефективност и да бъдат сертифицирани, доколкото изпълнението на някои минимални
изисквания за енергийни характеристики не
води до нарушаване на архитектурните и/или
художествените характеристики на сградата.
(3) Всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена
площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с
разгъната застроена площ над 250 кв. м,
подлежат на задъл ж ително обследване и
сертифициране с изключение на сградите
по ал. 2.
(4) Собствениците на сгради по ал. 3 са
длъжни да изпълнят мерките за достигане
на минимално изискващия се клас на енергийно потребление, предписани от първото
обследване, в тригодишен срок от датата на
приемане на резултатите от обследването.
(5) Собствениците на сгради за обществено
обслужване с разгъната застроена площ над
500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната
застроена площ над 250 кв. м, за които има
издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата
на видно място в сградата.
Чл. 39. (1) До издаването на сертификат
за енергийни характеристики на сграда в
експлоатация, енергийните характеристики
се удостоверяват със сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата.
(2) Собствениците на сгради за обществено
обслужване на територията са длъжни да
придобият по реда на този закон сертификат
за енергийни характеристики на сградата
в срок не по-рано от три и не по-късно от
6 години от датата на въвеждането є в експлоатация.
(3) Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се актуализира
при извършването на дейности, водещи до
промяна на енергийните характеристики на
сградата: реконструкции, основно обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25
на сто от площта на външните ограждащи
конструкции и елементи на сградата, и преустройства на съществуващи сгради.
Чл. 40. (1) Мерките за повишаване на
енергийна ефек тивност, които се препоръчват при всяка реконструкция, основно
обновяване, основен ремонт на сграда или
на части от сграда в експлоатация, се оценяват по отношение на техническата и икономическата целесъобразност за използване
на алтернативни инсталации и системи по
чл. 31, ал. 2.
(2) Енергийните характеристики трябва да
съответстват на минималните нормативни
изисквания, определени в наредбата по чл. 31,
ал. 4, след изпълнение на реконструкция,
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основно обновяване, основен ремонт, които
водят до промяна на енергийните характеристики на сградата.
Чл. 41. (1) При продажба на сграда по
ч л. 38 , а л. 3 п р од а в ач ът п р едо с т а в я н а
купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата, а при продажба на
самостоятелен обект в сг рада – заверено
копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
(2) При отдаване под наем на сграда по
чл. 38, ал. 3 или на самостоятелен обект в
сграда наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни
характеристики на сградата.
(3) Когато сграда в експлоатация, за която
е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея
е обявeна за продажба или за отдаване под
наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия – kWh/m 2 , посочен в
сертификата, се отбелязва във всички обяви.
Чл. 42. Лицата, които извършват обследване и сертифициране на сгради, издават
сертификат за енергийни характеристики на
сградата, който се придружава с декларация
за липса на обстоятелствата по чл. 43, ал. 4.
Чл. 43. (1) Обследването за енергийна
ефективност, сертифицирането на сгради,
изготвянето на оценка за съответствие на
инвестиционните проекти и изготвянето на
оценки за енергийни спестявания се извършват от лица, вписани в регистъра по чл. 44,
ал. 1, които:
1. са търговци по смисъла на Търговския
закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
2. разполагат с необходимите технически
средства, определени с наредбата по чл. 44,
ал. 9;
3. р а з п о л а г а т с н е о бход и м и я п е р с о нал – консултанти по енергийна ефективност, които отговарят на изискванията на
наредбата по чл. 44, ал. 9 и:
а) имат завършено висше образование в
областта на техническите науки по професионално направление и специалности съгласно
изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9,
признато в Република България или в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или
завършено средно техническо образование;
б) имат придобит стаж по специалността – не по-малко от две години за лицата
с образователно-к валификационна степен
„магистър“, не по-малко от три години за
лицата с образователно-квалификационна
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степен „бакалавър“ и не по-малко от 6 години
за лицата със завършено средно техническо
образование;
в) притежават удостоверение за успешно
положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по тази алинея във висши технически
училища, специализирани в професионалните
направления „Енергетика“, „Електротехника“
и „Архитектура, строителство и геодезия“,
акредитирани по реда на Закона за висшето
образование или по реда на съответното
законодателство на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария.
(2) Об с лед ва не т о за енерг и й на еф ективност, сертифицирането на сгради, изгот вянето на оценка за съот ветст вие на
инвестиционните проекти и изготвянето на
оценки за енергийни спестявания за сгради
пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5
от Закона за устройство на територията, с
изк лючение на сгради, предназначени за
обществено обслужване от тази категория,
може да се извършват и от лица, вписани в
регистъра по чл. 44, ал. 1, които:
1. са физически лица – консултанти по
енергийна ефективност, които отговарят на
изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9;
2. разполагат с необходимите технически
средства, определени с наредбата по чл. 44,
ал. 9;
3. имат завършено висше образование в
областта на техническите науки по професионално направление и специалности съгласно
изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9,
признато в Република България или в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или
завършено средно техническо образование;
4. имат придобит стаж по специалността – не по-малко от две години за лицата
с образователно-квалификационна степен
„магистър“, не по-малко от три години за
лицата с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и не по-малко от 6 години
за лицата със завършено средно техническо
образование;
5. притежават удостоверение за успешно
положен изпит за придобиване на необходимата к ва лификац и я за извършване на
дейностите по тази алинея във висши технически училища, специализирани в професионалните направления „Енергетика“ и
„Електротехника“, акредитирани по реда на
Закона за висшето образование или по реда
на съответното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
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друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария.
(3) К ва лификаци ята на консултантите
по енергийна ефективност се придобива на
две нива:
1. ниво 1 – имат компетентност за извършване на дейностите по ал. 1 за всички
категории сг ра ди съгласно ч л. 137, а л. 1
от Закона за устройство на територията и
номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата
по чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на
територията;
2. ниво 2 – имат компетентност за извършване на дейностите по ал. 1 за сградите
пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5
от Закона за устройство на територията и
номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата
по чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на
територията, без сградите за обществено
обслужване от същата категория.
(4) Лицата по ал. 1, включително наетият
от тях персонал, както и лицата по ал. 2
н ямат право да извършват обследване и
сертифициране за енергийна ефективност
и/или оценка за съответствие за енергийна ефективност на проектите на сградата,
когато са:
1. проектанти на сградата;
2. строители и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване
на сградата;
3. участници в експлоатацията на сградата;
4. участници в изпълнението на енергоспестяващи мерки в сградата.
(5) Консултантите по енергийна ефективност по ал. 1, т. 3 могат да участват в
екипите на не повече от две лица по ал. 1,
т. 1 и по чл. 59, ал. 1, т. 1.
(6) Консултантите по енергийна ефективност, извършили обследване за енергийна
ефективност на сграда, преди изпълнение
на предписаните в обследването енергоспестяващи мерки, не могат да извършват
обследване за енергийна ефек тивност за
доказване изпълнението на предписаните
мерки, както и оценка за доказване на достигнатите нива на енергийни спестявания
в резултат от изпълнението на тези мерки.
(7) Към доклада от обследването се прилага декларация за липса на обстоятелствата
по ал. 4 и 6.
Чл. 44. (1) Агенцията вписва в публичен
регистър лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 по тяхно
писмено искане.
(2) Към писменото искане по ал. 1 се
прилагат:
1. за лицата по чл. 43, ал. 1 – документи,
удостоверяващи обстоятелствата по чл. 43,
ал. 1, т. 1 – 3;
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2. за лицата по чл. 43, ал. 2:
а) документи, които удостоверяват обстоятелствата по чл. 43, ал. 2, т. 3 – 5;
б) декларация по чл. 43, ал. 2, т. 2.
(3) Агенцията издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на
такса, определена с тарифата по чл. 75, ал. 1.
(4) Агенцията отказва да впише в регистъра
лицата, които не отговарят на изискванията
по чл. 43, ал. 1 или 2.
(5) Удостоверението за вписване в регист ъра или мотивираният писмен отказ
за вписване се издават от изпълнителния
директор на агенцията при условията и в
сроковете, предвидени в А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(6) Срокът на валидност на удостоверението за вписване в регистъра е 5 години.
(7) След изтичане на срока на валидност
на удостоверението за вписване в регистъра
се издава ново удостоверение за вписване
след представяне на декларация, че няма
промяна в обстоятелствата по ал. 2, или
на съответните документи при промяна в
обстоятелствата по ал. 2.
(8) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(9) Обстоятелствата по чл. 43, подлежащи
на вписване, редът за вписване в регистъра
и за получаване на информация, както и
условията и редът за придобиване на квалификация по чл. 43, ал. 1, т. 3, буква „в“ и
ал. 2, т. 5 се определят с наредба, издадена от
министъра на енергетиката и министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 45. Агенцията заличава от регистъра
лицата, получили удостоверения с право да
извършват обследване за енергийна ефективност, когато:
1. престанат да отговарят на някое от
условията по чл. 43, ал. 1 или 2;
2. са представили невярна декларация по
чл. 44, ал. 2, т. 2, буква „б“;
3. са нарушили изискванията на чл. 43,
ал. 4, 5 или 6;
4. са извършили системни нару шени я
по този закон, установени с влезли в сила
наказателни постановления;
5. са обявени в несъстоятелност или в
ликвидация.
Чл. 46. (1) Лицата по чл. 43, ал. 1 и 2
представят в агенцията ежегодно не по-късно
от 31 януари на текущата календарна година
списък на сградите, за които са извършили
дейности по чл. 43, ал. 1 и/или 2 през предходната година.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията, и се представя на хартиен и
на електронен носител.
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Чл. 47. (1) Сертификатът за енергийни
характеристики на сграда в експлоатация е
със срок на валидност до 10 години.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 собственикът на сградата е длъжен да придобие
по реда на този закон актуален сертификат
за енергийни характеристики на сградата.
(3) Срокът на валидност по ал. 1 започва
да тече от датата на издаване на сертификата,
а в случаите по чл. 24, т. 18 и 19 от Закона
за местните данъци и такси – от началото
на годината, следваща годината на издаване
на сертификата.
Чл. 48. Условията и редът за извършване
на обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, на части от сгради,
както и условията и редът за изготвяне на
оценка на енергийните спестявания се определят с наредба, издадена от министъра на
енергетиката и министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Раздел IІІ
Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и
климатични инсталации в сгради
Чл. 49. Проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни
котли и климатични инсталации в сгради има
за цел установяване нивото на ефективност
при тяхната експлоатация и идентифициране
на мерки за нейното повишаване.
Чл. 50. (1) На проверка по реда на този
закон подлежат отоплителни инсталации с
водогрейни котли в сгради с полезна номинална мощност за отопление на помещения
над 20 kW.
(2) В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните инсталации с водогрейни котли
подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:
1. всеки 8 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо
гориво с единична номинална мощност от
20 до 50 kW включително и на природен газ
с единична номинална мощност над 100 kW
включително;
2. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или
твърдо гориво с единична номинална мощност от 50 до 100 kW включително;
3. всек и т ри години – за о т оп ли телни
инсталации с водогрейни котли на течно
или твърдо гориво с единична номинална
мощност над 100 kW включително.
(3) Проверката по ал. 2 включва оценка на:
1. състоянието и фу нк ционирането на
достъпните части от отоплителните инсталации на сградите, включително водогрейните
котли, системите за управление на топлоподаването и циркулационните помпи;
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2. коефициента на полезно действие на
водогрейните котли – само за водогрейни
котли с единична номинална мощност над
50 kW;
3. оразмеряването на водогрейните котли
в съответствие с нуждите от отопление на
сградата.
(4) Оценката по ал. 3, т. 3 не се извършва,
ако в периода между две проверки не са извършени промени в отоплителната система
или в изискванията относно отоплението
на сградата.
(5) Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през
отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли.
(6) Първата проверка на инста лирани
водогрейни котли в нови сгради се извършва в обхвата на обследването за енергийна
ефективност на сградата след въвеждането
є в експлоатация.
Чл. 51. (1) На проверка по реда на този
закон подлежат климатичните инсталации в
сгради с номинална електрическа мощност
над 12 kW.
(2) Климатичните инсталации подлежат
на задължителна периодична проверка за
енергийна ефективност веднъж на всек и
4 години, която включва оценка на:
1. състоянието и функционирането на достъпните части от климатичната инсталация;
2. коефициента на полезно действие на
климатичната инсталация;
3. оразмеряване на климатичната инсталация в съответствие с нуждите от охлаждане
на сградата.
(3) Оценката по ал. 2, т. 3 не се извършва,
ако в периода между две проверки не са извършени промени в инсталацията или не са
променени изискванията към охлаждането
на сградата, когато инсталацията работи в
режим охлаждане.
Чл. 52. (1) Агенцията създава и поддържа
база данни за състоянието на:
1. отоплителните инсталации с водогрейни
котли по чл. 50, ал. 1;
2. климатичните инсталации по чл. 51,
ал. 1.
(2) В срок 6 месеца от датата на въвеждане
в експлоатация на съоръженията по ал. 1
техните собственици подават в агенцията
декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.
(3) Информацията по ал. 2 служи за създаване и поддържане на базата данни по ал. 1.
Чл. 53. (1) За отоплителни инсталации
с водогрейни котли със срок на експлоатация над 15 години проверката за енергийна
ефективност включва препоръки към собственика за подобряване на ефективността,
подм яна на котлите, промени в отопли-
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телната инста лаци я, дру ги модификации
по отоплителната инсталация и/или други
алтернативни решения.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва еднократно.
Ч л . 54 . (1) Пр ов ерк ат а з а енерг и й н а
ефективност на отоплителните инсталации
с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на
климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1
се извършва от лицата по чл. 43, ал. 1 и 2
и/или чл. 59, ал. 1.
(2) Проверката по ал. 1 завършва с доклад,
който се съставя при условията и по реда
на наредбата по чл. 56.
(3) Докладът по ал. 2 се предоставя на
собственика или на наемателя на сградата
или на упълномощено от собствениците на
сградата лице.
Чл. 55. (1) Лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и
чл. 59, ал. 1 представят в агенцията ежегодно
не по-късно от 31 януари на текущата календарна година списък на отоплителните
инсталации с водогрейни котли и на климатичните инсталации, на които са извършили
проверки през предходната година.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията, и се представя на хартиен и
на електронен носител.
Чл. 56. Условията и редът за извършване
на проверката за енергийна ефективност на
отоплителните инста лации с водог рейни
котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните
инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и редът за изготвянето на оценка на енергийните
спестявания, както и условията и редът за
създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 се определят с наредба,
изда дена о т м и н ис т ъра на енерг е т и к ата
и министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Раздел IV
Обследване за енергийна ефективност на
предприятия, промишлени системи и системи
за външно изкуствено осветление
Чл. 57. (1) Обследването за енергийна
ефективност на предприятия, промишлени
системи и системи за външно изкуствено
осветление има за цел да определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки
за повишаване на енергийната ефективност.
(2) На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички:
1. предприятия за производство, които не
са малки и средни предприятия по смисъла
на чл. 3 от Закона за малките и средните
предприятия;
2. предприятия за предоставяне на услуги,
които не са малки и средни предприятия

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

по смисъла на чл. 3 от Закона за малките
и средните предприятия;
3. промишлени системи, чието годишно
потребление на енергия е над 3000 МWh;
4. сис т ем и за вън ш но изк ус т вено осветление, разположени в населено място с
население над 20 000 жители.
(3) Обследването по ал. 1 се извършва
най-малко веднъж на всеки 4 години.
(4) Ново обследване по ал. 1 се извършва
задължително на:
1. п ромиш лени системи – една година
след извършени основни промени в технологичното оборудване и/или производствените
системи, промяна на горивната база и начина
на преобразуване на енергия;
2. системи за външно изкуствено осветление – една година след извършени промени
в инсталацията (подмяна на осветителни
тела, промяна на схемите за осветление и/
или енергозахранване) или когато са променени изискванията към осветеността на
осветявания обект.
(5) Собствениците на предприятия, промиш лени системи и системи за външно
изкуствено осветление, които подлежат на
задължително обследване по ал. 2, подават в
агенцията ежегодно до 31 януари декларация
по образец, определен в наредбата по ал. 6.
(6) Показателите за разход на енергия,
енергийните характеристики на предприятия,
промишлени системи и системи за външно
изкуствено осветление, както и условията и
редът за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка за
енергийни спестявания се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката
и министъра на икономиката.
(7) Предприятията по ал. 2, т. 1 и 2 и
собствениците на промишлени системи по
ал. 2, т. 3, които прилагат система за управление на енергията или на околната среда,
подлежаща на сертифициране от независим
орган за съответствие с европейск и или
международни стандарти, се освобождават
от изискванията за задължително обследване
за енергийна ефективност, при условие че
приложената от тях система за управление
включва енергийно обследване на съответното предприятие или промишлена система.
Чл. 58. (1) Лицата по чл. 59, ал. 1 представят в агенцията ежегодно в срок до 31
я н у ари н а т ек у щ ат а к а лен д арн а г од и н а
списък на предприятията, промишлените
системи и системите за външно изкуствено
осветление, на които са извършили обследване през предходната година.
(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията, и се представя на хартиен и
на електронен носител.
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Чл. 59. (1) Обследването по чл. 57, ал. 1
и изготвянето на оценки за енергийни спестявания се извършва от лица, вписани в
регистъра по чл. 60, ал. 1, които:
1. са търговци по смисъла на Търговския
закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
2. разполагат с необходимите технически
средства, определени с наредбата по чл. 44,
ал. 9;
3. р а з п о л а г а т с н е о бход и м и я п е р с о нал – консултанти по енергийна ефективност, които отговарят на изискванията на
наредбата по чл. 44, ал. 9 и:
а) имат завършено висше образование в
областта на техническите науки по професионално направление и специалности съгласно
изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9,
признато в Република България или в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или
завършено средно техническо образование;
б) имат придобит стаж по специалността – не по-малко от две години за лицата
с образователно-к валификационна степен
„магистър“, не по-малко от три години за
лицата с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и не по-малко от 6 години
за лицата със завършено средно техническо
образование;
в) притежават удостоверение за успешно
положен изпит за придобиване на необходимата к ва лификац и я за извършване на
обследване за енергийна ефективност на
промишлени системи във висши технически
училища, специализирани в професионалните
направления „Енергетика“, „Електротехника“
и „Архитектура, строителство и геодезия“,
акредитирани по реда на Закона за висшето
образование или по реда на съответното
законодателство на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария.
(2) Лицата по ал. 1, включително наетият
от тях персонал, нямат право да извършват
обследване за енергийна ефективност на
промишлената система, когато са:
1. проектанти на промишлената система;
2. участници в изграждането и/или експлоатацията на промишлената система;
3. участници в изпълнението на енергоспестяващи мерки в промишлената система.
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(3) Консултантите по енергийна ефективност по ал. 1, т. 3 могат да участват в
екипите на не повече от две лица по ал. 1,
т. 1 и по чл. 43, ал. 1, т. 1.
(4) Лицата по ал. 1, извършили обследване
за енергийна ефективност на промишлена
система, преди изпълнение на предписаните
в обследването енергоспестяващи мерки, не
могат да извършват обследване за енергийна
ефективност за доказване изпълнението на
предписаните мерки, както и оценка за доказване на достигнатите нива на енергийни
спестявания в резултат от изпълнението на
тези мерки.
Чл. 60. (1) Агенцията вписва в публичен
регистър лицата по чл. 59, ал. 1 по тяхно
писмено искане.
(2) Към писменото искане по ал. 1 се
прилагат документи, които удостоверяват
обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 1 – 3.
(3) Агенцията издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на
такса, определена с тарифата по чл. 75, ал. 1.
(4) Агенцията отказва да впише в регистъра
лицата, които не отговарят на изискванията
по чл. 59, ал. 1.
(5) Удостоверението за вписване в регист ъра или мотивираният писмен отказ
за вписване се издава от изпълнителни я
директор на агенцията при условията и в
сроковете, предвидени в А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(6) Срокът на валидност на удостоверението за вписване в регистъра е 5 години.
(7) След изтичане на срока на валидност
на удостоверението за вписване в регистъра
се издава ново удостоверение за вписване
след представяне на декларация, че няма
промяна в обстоятелствата по ал. 2, или
на съответните документи при промяна в
обстоятелствата по ал. 2.
(8) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 61. Агенцията заличава от регистъра
лицата, получили удостоверения с право да
извършват обследване за енергийна ефективност, когато:
1. престанат да отговарят на някое от
условията по чл. 59, ал. 1;
2. са нарушили изискванията на чл. 59,
ал. 2, 3 или 4;
3. са извършили системни нару шени я
по този закон, установени с влезли в сила
наказателни постановления;
4. са обявени в несъстоятелност или в
ликвидация.
Чл. 62. Обследването завършва с доклад,
който се съставя при условията и по реда на
наредбата по чл. 57, ал. 6 и се придружава
с декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 59, ал. 2.
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Раздел V
Управление потреблението на енергия
Чл. 63. (1) Задължените лица по чл. 14,
ал. 4, собствениците на сгради по чл. 38,
ал. 1, собствениците на предприятия, промиш лени системи и сист еми за външно
изкуствено осветление по чл. 57, ал. 2 са
длъжни да извършват управление на енергийната ефективност.
(2) Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:
1. организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2, както и на други
мерки, които водят до изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания;
2. поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове
енергии и потребители, включително дати,
цени, количество и качество на доставените/
продадените енергии и горива;
3. ежег од но изг о т вя не на а на л изи на
енергийното потребление;
4. оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни
спестявания.
(3) Задъл жените лица по чл. 14, а л. 4
изг о т вя т месеч н и и г од и ш н и енерг и й н и
баланси, включващи закупуваната и продаваната енергия.
(4) Лицата по ал. 1 представят в агенцията годишни отчети за управлението на
енергийната ефективност.
(5) Отчетите по ал. 4 съдържат информация за изпълнението на изискванията на
ал. 2 и се представят в агенцията не по-късно
от 1 март на годината, следваща годината
на отчитане.
(6) Задъл жените лица по чл. 14, а л. 4
ежегодно в срок до 1 март предоставят на
кмета на съответната община информация
за количествата на продадената на крайните
клиенти енергия на територията на общината
за предходната година.
(7) Отчетите по ал. 4 на държавните органи
и на кметовете на общините се представят в
агенцията заедно с отчетите по чл. 12, ал. 5.
(8) Отчетите по ал. 4 се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията.
Чл. 64. За у правление на енергийната
ефективност в сгради – държавна или общинска собственост, към областните и общинските администрации могат да се създават
експертни съвети за подпомагане дейността
на областните управители и кметовете на
общини.
Раздел VI
Предоставяне на енергийноефективни услуги
Ч л. 65. Енерг и й ноефек т и вн и т е усл у г и
имат за цел комбиниране доставката на
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енергия с енергоефективна технология и/или
с действие, което обхваща експлоатацията,
поддръжката и управлението, необходими за
предоставяне на услугата, и водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на
енергийната ефективност и/или спестяване
на първични енергийни ресурси.
Чл. 66. (1) Енергийноефективните услуги
се извършват въз основа на писмени договори, сключени с крайни клиенти.
(2) Енергийноефективните услуги включват изпълнението на една или повече дейности и мерки за повишаване на енергийната
ефек тивност, определени в наредбата по
чл. 18, ал. 2.
(3) За осигуряване на проследимост на
разходите за енергия и на постигнатите нива
на енергийни спестявания като резултат от
изпълнението на енергийноефективни услуги
лицата по чл. 14, ал. 4 предоставят с фактурите на крайните клиенти и информация за:
1. текущите действителни цени и действително потребената енергия;
2. енергийната консумация по месеци за
изминалия едногодишен период, сравнена с
енергийната консумация по месеци за предходния едногодишен период;
3. координати за връзка с потребителски
организации, енергийни агенции или други
институции, включително адреси в интернет,
от които може да се получи информация за
възможните мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Чл. 67. (1) Енергийноефективните услуги
могат да се извършват от физически или
юридическ и лица – т ърговци по смисъла
на Търговския закон или по смисъла на
законодателство на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария.
(2) Задъл жените лица по чл. 14, а л. 4
предоставят енергийноефективни услуги или
правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в
други финансови посредници.
(3) Когато в обхвата на енергийноефективните услуги по чл. 66, ал. 2 се включва
изпълнението на дейности по чл. 36, ал. 2 и
чл. 57, ал. 1, лицата по ал. 1 и 2:
1. изпълняват сами дейностите, в случай
че отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1
или 2 или чл. 59, ал. 1;
2. възлагат изпълнението на дейностите
на лица, които отговарят на изискванията
на чл. 43, ал. 1 или 2, или чл. 59, ал. 1.
(4) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 съвместно със собствениците на средствата за
търговско измерване на доставяната до крайните клиенти енергия могат да предоставят
като енергийна услуга при конкурентни цени
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с цел осигуряване проследимост на разходите
за енергия от крайните клиенти подмяна на
съществуващите средства за търговско измерване с интелигентни системи за измерване
и контрол или други технически решения,
които дават визуална информация за:
1. текущото енергопотребление;
2. преходната текуща сметка;
3. моментния енергиен товар;
4. друга необходима информация.
(5) При определяне стойността на предос та вен и т е енерг и й ноефек т и вн и усл у г и
се взема предвид постигнатото повишение
на енергийната ефективност и степента на
у довле т воря ва не на д ру г и п ред ви ден и в
договора за предоставяне на енергийната
услуга изисквания.
(6) Задъл жените лица по чл. 14, а л. 4
съвместно със собствениците на средствата
за търговско измерване на доставяната до
крайните потребители енергия са длъжни:
1. по време на инста ли рането на интелигентни измервателни системи на потребителите да дават подходящи съвети и
информация за пълния потенциал на тези
системи по отношение на управлението на
отчитането на показанията и наблюдението
на енергопотреблението;
2. да гарантират сигурността на интелигентните измервателни системи и предаването на данни;
3. в процеса на предаване на данни да
гарантират неприкосновеността на личния
живот на крайните клиенти при спазване
на законодателството относно защитата на
данните и неприкосновеността на личния
живот.
Раздел VII
Разполагаемост и достъпност на информацията
Чл. 68. (1) С цел осигуряване на достъпност и разполагаемост на информацията,
събирана при условията и по реда на този
закон, в агенцията се създава и се поддържа национална информационна система за
състоянието на енергийната ефективност в
Република България.
(2) С цел осигуряване на достъпност чрез
системата по ал. 1 се предоставя информация за:
1. националната цел за енергийна ефективност;
2. изпълнението на дейности и мерки,
п р ед ви ден и в на ц иона л н и т е п ла нове за
действие по енергийна ефективност по чл. 5,
ал. 3, т. 1;
3. постигнатите годишни енергийни спестявания;
4. състоянието на енергийната ефективност – на национално ниво и по сектори;
5. актовете по чл. 4 и чл. 5, ал. 3, т. 1 – 5;
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6. програмите по чл. 12, ал. 2 и предвидените по чл. 12, ал. 4 средства за изпълнението им;
7. отчетите по чл. 63, ал. 4;
8. добрите практики в областта на енергийната ефективност;
9. лицата, вписани в регистрите по чл. 44,
ал. 1 и чл. 60, ал. 1;
10. финансовите инструменти и механизми
за стимулиране на проекти за предоставяне
на енергийноефективни услуги;
11. възможностите за участие на финансови
посредници във финансирането на мерки за
подобряване на енергийната ефективност.
(3) С цел осигуряване на разполагаемост
чрез системата по ал. 1 се набира информация за:
1. изпълнението на индивидуалните цели
за енергийни спестявания;
2. реализираните от задължените лица
по чл. 14, ал. 4 продажби на енергия към
крайните клиенти през предходната година;
3. количествата произведена продукция и/
или извършени услуги и добавена стойност
през предходната година и използваната за
това енергия;
4. реализираните дейности и мерки за
енергийна ефективност;
5. сградите, подлежащи на задължително
сертифициране по чл. 38, ал. 1;
6. отоплителните инсталации с водогрейни
котли и климатичните инсталации по чл. 50,
ал. 1 и чл. 51, ал. 1;
7. предприятията, промишлените системи
и системите за външно изкуствено осветление,
подлежащи на задължително обследване по
чл. 57, ал. 2;
8. изпълнени проекти за постигане на
индивидуалните цели за енергийни спестявания, финансирани от Фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“ или
от други финансови посредници;
9. други дейности, свързани с изпълнението на този закон.
Чл. 69. (1) Информацията по чл. 68, ал. 2
и 3 се предоставя от:
1. задължените лица по чл. 14, ал. 4;
2. собствениците на сгради по чл. 38, ал. 1;
3. собствениците на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични
инсталации съответно по чл. 50, ал. 1 и по
чл. 51, ал. 1;
4. собствениците на предприятия, промиш лени системи и системи за външно
изкуствено осветление по чл. 57, ал. 2;
5. и з п ъ л н и т е л н и я д и р ек т о р н а Ф он д
„Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“, както и от финансовите посредници;
6. други лица, които предоставят енергийноефективни услуги.
(2) Информацията по чл. 68, ал. 2 и 3
се предоставя на агенцията не по-късно от
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1 март на годината, следваща годината на
изпълнение на съответните дейности и мерки.
(3) Агенцията гарантира неприкосновеността и поверителността на предоставената
частна и/или чувствителната в търговско
отношение информация в съответствие с
правото на Европейския съюз.
(4) Когато предоставената информация е
категоризирана като класифицирана, всички
действия, свързани с нейното обработване
и съхраняване, както и предоставянето на
достъп до нея, се извършват съгласно Закона
за защита на класифицираната информация.
Чл. 70. Съдържанието, структурата, условията и редът за набиране и предоставяне на
информацията по чл. 68, ал. 2 и 3 се определят с наредба на министъра на енергетиката.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СХЕМИ ЗА Н АСЪРЧ А ВА НЕ Н А ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Раздел I
Видове схеми
Чл. 71. (1) За насърчаване на енергийната
ефективност могат да се прилагат схеми и
механизми, като:
1. договори с гарантиран резултат;
2. удостоверения за енергийни спестявания;
3. финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или от
други финансови посредници;
4. други национални или европейски схеми
и механизми за подпомагане.
(2) Схемите и механизмите за насърчаване
на енергийната ефективност, въведени по
реда на този закон, се разработват и прилагат
при спазване изискванията за държавните
помощи.
(3) При разработване на схеми за насърчаване на комбинирано производство
на енергия се подкрепя производството на
електрическа енергия чрез високоефективно комбинирано производство на енергия,
ефективното използване на отпадна топлина за постигане на икономии на първична
енергия и възможността за намаляване на
технологичните разходи при производството
и преноса на топлинна енергия и при отчитане на особеностите на високоефективното
комбинирано производство на енергия.
Раздел II
Договори с гарантиран резултат
Чл. 72. (1) Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) имат за предмет
изпълнението на мерки за повишаване на
енергийната ефективност в сгради, предприятия, промишлени системи и системи
за външно изкуствено осветление, като възстановяването на направените инвестиции и
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изплащането на дължимото на изпълнителя
възнаграждение се извършват за сметка на
реализираните икономии на енергия.
(2) Възложители по договорите по ал. 1
могат да бъдат крайните клиенти, а изпълнители – доставчиците на енергийноефективни
услуги. Изпълнителите са лица – търговци
по смисъла на Търговския закон или по
смисъла на законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, с предмет
на дейност, включващ изпълнение на услуги
по договори с гарантиран резултат.
(3) Изпълнителите по договори по ал. 1 не
могат да изпълняват дейности по чл. 36 и 37
за сградата или по чл. 57, ал. 1 за предприятието, промишлената система или системата
за външно изкуствено осветление – обект
на договора.
Чл. 73. (1) Договор с гарантиран резултат
се сключва след извършено обследване за
енергийна ефективност и издаден сертификат
за енергийни характеристики, удостоверяващ
актуалното състояние на енергопотреблението в сградата, или след извършено обследване
за енергийна ефективност на предприятието,
промишлената система или системата за
външно изкуствено осветление – обект на
договора.
(2) Възложителят по ЕСКО договор предоставя на изпълнителя на договора резюме
на доклада от извършеното обследване за
енергийна ефективност на сградата, предприятието, промишлената система или системата
за външно изкуствено осветление.
(3) Договори те с гаран т и ран резул тат
се сключват в писмена форма и съдържат
най-малко:
1. нормализираното енергопотребление,
установено с обследване за енергийна ефективност;
2. списък на мерк ите за ефек тивност,
които ще бъдат изпълнени, вк лючително
стъпките, които трябва да се предприемат
за изпълнение на мерките, и когато е уместно – свързаните с тях разходи;
3. гарантираните икономии на енергия,
реда и сроковете за тяхното установяване след
изпълнението на мерките по договора, както
и разпоредби за измерване и потвърждаване
на постигнатите енергийни спестявания, на
постигнатите гарантирани икономии, проверки на качеството и гаранции;
4. задължение за пълно изпълнение на
мерките в договора и документиране на всички направени промени по време на проекта;
5. описание на финансовите последици
от проекта и разпределението на дяловете
на двете страни в постигнатите финансови
икономии;
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6. начин на финансиране;
7. начин на изплащане на възнаграждението;
8. други клаузи, в т.ч. разпоредби, свързани с промени в рамковите условия относно съдържанието и резултата от договора,
включване на равностойни изисквания към
всек и договор за подизпълнение с т рети
страни, както и подробна информация за
задълженията на всяка от договарящите се
страни и санкциите за тяхното нарушаване.
(4) Изпълнителите по чл. 72, ал. 2 осигуряват извършването на услугата, изцяло
или частично, със собствени средства и/или
поемат задължение да осигурят финансирането им от трето лице.
(5) Изпълнителите по чл. 72, ал. 2 носят
финансовия риск, както и техническия и търговския риск за изпълнение на предвидените
в договора дейности и мерки за повишаване
на енергийната ефективност и за достигане
на гарантирания с договора резултат.
(6) Услугите по ЕСКО договори осигуряват достигането на нормативно изискващия
се к лас на енергопотребление за сградата – предмет на договора.
(7) За сгради – държавна и/или общинска
собственост, които са предмет на договор
по чл. 72, ал. 1, в бюджетите на държавните
органи и общините се планират и осигуряват
средства, които за срока на изпълнението на
договора съответстват на нормализираното
енергопротребление на тези сгради.
(8) Условията и редът за определяне размера на планираните по ал. 7 средства, както
и условията и редът за тяхното изплащане се
определят с наредба, издадена от министъра
на енергетиката и министъра на финансите.
Раздел III
Удостоверения за енергийни спестявания
Чл. 74. Удостоверени ята за енергийни
спестявания имат за цел да докажат приноса
на притежателя им в изпълнението на мерки
за повишаване на енергийната ефективност.
Чл. 75. (1) Удостоверенията за енергийни
спестявания се издават от изпълнителния
директор на агенци ята срещу заплащане
на такса, определена с тарифа, приета от
Министерския съвет.
(2) Удостоверенията за енергийни спестявания, издадени на задължените лица по
чл. 14, ал. 4, се използват за потвърждаване
изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания.
(3) За целите на изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания,
удостоверенията за енергийни спестявания
могат да се прехвърлят от:
1. задължено към друго задължено лице
по чл. 14, ал. 4, когато първото задължено
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лице е в преизпълнение на определената му
индивидуална цел за енергийни спестявания;
2. незадължено лице към задължено лице
по чл. 14, ал. 4.
Чл. 76. (1) Доказването на постигнатите
енергийни спестявания се осъществява не
по-рано от една година след въвеждането
на мерките за повишаване на енергийната
ефективност при крайните клиенти чрез:
1. обследване за енергийна ефективност
на сгради, предприятия, промишлени системи или системи за външно изкуствено
осветление, проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични
инсталации, или
2. прилагане на методиките, разработени
съгласно изискванията, определени с наредбата по чл. 18, ал. 2.
(2) Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява от лицата по
чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1.
(3) Проверката на използваните методики
за оценяване на ефекта от различните видове
изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност се извършва от агенцията.
(4) Условията, редът и формата за издаване,
прехвърляне и отмяна на удостоверенията
за енергийни спестявания се определят с
наредбата по чл. 18, ал. 2.
Чл. 77. Правилата за въвеждане на пазарен
механизъм за повишаване на енергийната
ефективност чрез изпълнението на енергоефективни дейности и мерки се определят
от Министерския съвет по предложение на
министъра на енергетиката.
Раздел IV
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
Чл. 78. (1) Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ финансира
изпълнението на дейностите и мерките за
повишаване на енергийната ефективност и
насърчаване на дейностите по производство
и потребление на енергия от възобновяеми
източници с изключение на финансираните
от държавния бюджет.
(2) Ф он д „Е не рг и й н а е ф ек т и вно с т и
в ъ з о бнов яем и и з т оч н и ц и “, н ари ч а н по натат ък „фонда“, е юридическо лице със
седалище София.
Чл. 79. (1) Фондът управлява финансови
средства, предоставени за инвестиционни
п р о ек т и за пови ша ва не на енерг и й нат а
ефективност и за проекти за производство на
енергия от възобновяеми източници, съобразно приоритетите, заложени в националната
стратегия по енергийна ефективност на Република България и в националните планове
за действие по енергийна ефективност.
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(2) Фондът осъществява своята дейност
съгласно този закон и споразу мени ята с
донорите.
Чл. 80. В изпъ лнение на свои те цели
фондът основава дейността си на следните
принципи:
1. п р о з рач но с т п ри у п ра в лен ие т о н а
средствата;
2. равнопоставеност на всички кандидати
за финансиране от фонда;
3. партньорство и сътрудничество с физически и юридически лица – търговци по
смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространс т во, и л и на Конфедера ц и я Ш вей цари я,
както и с юридически лица с нестопанска
цел за съвместно финансиране на проекти
по енергийна ефективност и на проекти за
производство на енергия от възобновяеми
източници.
Чл. 81. (1) Средствата на фонда се набират от:
1. дарения от меж дународни финансови институции, меж дународни фондове и
български и чуждестранни физически или
юридически лица при спазване разпоредбите
на чл. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и при удостоверяване по
място на установяване на липса на данъчни
задължения в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария;
2. лихви по текущи сметки или банкови
депозити на фонда;
3. заеми или други финансови инструменти
с кредитен характер от международни организации и банки, както и от физически лица
и/или от юридически лица, регистрирани
като търговци, получени изключително за
осъществяване целите на фонда;
4. вноски по чл. 21, т. 2;
5. други постъпления, съответстващи на
характера и дейността на фонда.
(2) Средствата на фонда се съхраняват
най-малко в три банки депозитари с лиценз
за дейност на територията на страната, определени чрез конкурс.
Чл. 82. (1) Средствата на фонда се разходват за:
1. възмездно финансиране на проекти за
развитие на енергийната ефективност;
2. възмездно финансиране на дейности
и проекти за производство на енергия от
възобновяеми източници;
3. гаранционна дейност по кредити от
финансово-кредитни институции, отпуснати
по проекти по т. 1 и 2;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

4. приоритетно финансиране на проекти за:
а) реализиране на мерки за повишаване
на енергийната ефективност при крайното
потребление на енергия;
б) използване на енергия от възобновяеми източници при крайното потребление
на енергия;
5. издръжка на фонда съгласно годишния
бюджет за приходите и разходите, одобрен от
управителния съвет и от общото събрание
на донорите.
(2) Потребителите на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ в сгради
в режим на етажна собственост, учредили
юридически лица – сдружения на собственици, по реда на Закона за управление на
етажната собственост, могат да кандидатстват за финансиране от фонда на проекти
за повишаване на енергийната ефективност
и на проекти за изграждане на инсталации,
използващи възобновяеми източници.
Чл. 83. Органи на фонда са:
1. общото събрание на донорите;
2. управителният съвет.
Чл. 84. (1) Общото събрание на донорите
се състои от лицата – донори във фонда.
(2) Събранието на донорите:
1. приема правила за организацията на
работа и дейността на фонда;
2. избира и освобож дава членовете на
у п рави телни я съвет на фон да по ч л. 85,
ал. 1, т. 6;
3. взема решение за прекратяване дейността на фонда;
4. одобрява при ходите и разходите по
бюджета и годишния доклад за дейността
на фонда и приема годишния бюджет за
следващата календарна година;
5. решава и други въпроси, предоставени
в неговата компетентност със закон.
Чл. 85. (1) Фондът се управлява от управителен съвет, който се състои от 11 членове,
както следва:
1. представител на Министерството на
енергетиката, определен от министъра на
енергетиката;
2. представител на Министерството на
икономиката, определен от министъра на
икономиката;
3. представител на Министерството на
околната среда и водите, определен от министъра на околната среда и водите;
4. представител на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
определен от министъра на регионалното
развитие и благоустройството;
5. изпълнителния директор на агенцията;
6. шестима представители, избрани от
общото събрание на донорите на фонда,
както следва:
а) п редс та ви т ел на неп ра ви т елс т вен и
организации, чиято дейност е насочена към
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намаляване на риска от глобални изменения
на климата;
б) трима експерти с висше икономическо
образование с опит във финансирането на
проекти в областта на енергетиката;
в) експерт в област та на енергийната
ефективност с висше техническо образование;
г) експерт в областта на възобновяемите
източници с висше техническо образование.
(2) Мандатът на членовете на управителния съвет е две години.
(3) Управителният съвет избира председател измежду членовете си за срок една година.
(4) След изтичането на срока за заемане
на длъжността председател членът на управителния съвет, заемал тази длъжност, остава
член на управителния съвет до изтичането
на мандата.
(5) Член на управителния съвет не може
да е физическо лице, както и представител
на юридическо лице, което е:
1. осъждано за умишлено престъпление
от общ характер;
2. съпруг или роднина по права или по
съребрена линия до четвърта степен и по
сватовство до трета степен включително с
друг член на управителния съвет на фонда;
3. по служебно правоотношение или по
трудов договор в администрацията с изключение на лицата по ал. 1, т. 1 – 5.
(6) Когато за член на управителния съвет
възникне някое от обстоятелствата по ал. 5,
той е длъжен в 7-дневен срок от настъпването
на обстоятелството да уведоми председателя
на управителния съвет.
(7) Общото събрание на донорите взема
решение за освобож даването на член на
управителния съвет при възникване на обстоятелство по ал. 5.
Чл. 86. (1) Управителният съвет управлява
цялостната дейност на фонда.
(2) Управителният съвет:
1. изготвя и предлага за приемане от
общото събрание правила за организацията
на работа и дейността на фонда;
2. одобрява политиката за финансиране
и гарантиране на фонда;
3. приема стратегия за дейността на фонда;
4. приема критериите за оценка и подбор
на проекти за финансиране от фонда;
5. одобрява финансирането на проекти;
6. одобрява договорите, свързани с гаранционната дейност на фонда;
7. приема годишния отчет за изпълнени проекти за постигане на индивидуални
цели на задължените лица по чл. 14, ал. 4,
финансирани чрез фонда;
8. одобрява приходите и разходите по
бюджета и годишния доклад за дейността
на фонда;
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9. избира след проведен конкурс управител
на фонда, който да подпомага дейността на
управителния съвет и да осъществява управлението на фонда;
10. назначава независим финансов одит и
приема годишния финансов отчет;
11. одобрява щатното разписание на фонда
и определя възнаграждението на неговите
служители;
12. приема и други мерки, които са необходими за постигане целите на фонда.
Чл. 87. (1) Управителят на фонда подпомага дейността на управителния съвет и
осъществява оперативното управление на
фонда.
(2) Управителят на фонда:
1. представлява фонда;
2. подпомага дейността на управителния
съвет при упражняване на правомощията му
по чл. 86, ал. 2, т. 1 – 6;
3. изготвя проект на стратегия за дейността на фонда;
4. изготвя бизнес план и проект на бюджета за приходите и разходите и осигурява
изпълнението на одобрения от управителния
съвет бюджет;
5. изготвя необходимата документация за
финансиране и гарантиране на проектите в
съответствие със закона и сключените споразумения с донорите;
6. изготвя годишен отчет за изпълнени
проекти за постигане на индивидуални цели
за енергийни спестявания на задължените
лица по чл. 14, ал. 4, финансирани чрез фонда,
и го предоставя в агенцията не по-късно от
31 януари на годината, следваща годината
на отчитане;
7. изготвя док лади и дру ги материа ли
за преглед и одобряване от управителния
съвет в съответствие с вътрешните правила
на фонда;
8. публикува на интернет страницата на
фонда информацията по чл. 86, ал. 2, т. 7 и 8;
9. подготвя заседанията на управителния
съвет;
10. подписва одобрените от управителния
съвет договори за финансиране и гарантиране
на проекти, сключвани с фонда;
11. информира периодично управителния
съвет за нивото на изпълнение на финансираните проекти;
12. назначава и освобождава служителите
във фонда;
13. отговаря за опазване им у ществото
на фонда;
14. извършва и други дейности, възложени
му с решение на управителния съвет.
Чл. 88. Отношени ята с у правител я на
фонда се уреждат с договор за управление
за срок 5 години съгласно правилата по
чл. 84, ал. 2, т. 1.
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Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ ПО ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ
Чл. 89. (1) Изпълнителният директор на
агенцията упражнява контрол върху дейността на:
1. крайните клиенти, когато провеждането
на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно този закон или
друг нормативен акт е задължително за тях;
2. задължените лица по чл. 14, ал. 4 – при
изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания;
3. възложителите по чл. 161, ал. 1 от Закона
за устройство на територията за изпълнението
на задължението им по чл. 39, ал. 2;
4. органите по чл. 12 – за представянето
на отчети за изпълнението на програмите
по чл. 12;
5. лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1.
(2) В изп ъ л нен ие на кон т р ол н и т е си
правомощия изпълнителният директор на
агенцията:
1. извършва проверки на лицата по ал. 1
чрез оправомощени от него служители;
2. извършва проверки на обследванията
по системен или случаен подбор на проверяваните сгради, предприятия, промишлени
системи и/или системи за външно изкуствено осветление чрез оправомощени от него
служители;
3. налага административните наказания,
предвидени с този закон.
Чл. 90. (1) Контролът върху дейността на
лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 се извършва чрез:
1. проверка за валидността на входящите
данни за сградата, използвани за издаване
на сертификата за енергийни характеристики, както и на посочените в сертификата
резултати;
2. проверка на вписаните в сертификата
за енергийни характеристики входящи данни
и на резултатите, включително на предписаните мерки за повишаване на енергийната
ефективност;
3. пълна проверка на данните, резултатите
и на предписаните мерки за повишаване на
енергийната ефективност чрез посещение на
място с цел да се провери съответствието
между посочените в сертификата за енергийни характеристики данни и сертифицираната
сграда;
4. проверка за изпълнение на изискванията
на наредбата по чл. 44, ал. 9.
(2) Контролът върху дейността на лицата
по чл. 59, ал. 1 се извършва чрез:
1. проверка за валидността на входящите
данни на п редп ри я т и я та, п ромиш лени те
системи и/или системите за външно изкуствено осветление, използвани за извършване
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на обследването, и на посочените в доклада
резултати;
2. проверка за валидността на входящите
данни и на резултатите от обследването, както
и на предписаните мерки за повишаване на
енергийната ефективност;
3. пълна проверка на данните, резултатите
и на предписаните мерки за повишаване на
енергийната ефективност чрез посещение на
място с цел да се провери съответствието
между посочените в документите от обследването/проверката резултати и състоянието
на промишлената система/инсталация;
4. проверка за изпълнение на изискванията
на наредбата по чл. 44, ал. 9.
Чл. 91. (1) Лицата, които извършват проверки, се определят със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
(2) Лицата по ал. 1 се легитимират със
заповедта и със служебна карта, удостоверяваща заеманата от тях длъжност.
Чл. 92. (1) Лицата по чл. 91 имат право:
1. на свободен дост ъп до обектите на
проверка;
2. да изискват от проверяваните лица
документи, необходими за осъществяването
на проверката;
3. на проверки на обследванията, определени с наредбите по чл. 48 и чл. 57, ал. 6;
4. да съставят актове за установяване на
административни нарушения.
(2) За сг ра д и т е, п ред п ри я т и я та, п ро мишлените системи и системите за външно
изкуствено осветление – собственост на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, действията по
ал. 1 се осъществяват при условия и по ред,
определени в съответните закони.
(3) Лицата по чл. 91 са длъжни да не разгласяват служебната и търговската тайна,
която им е станала известна при или по повод
осъществяването на контролната дейност.
Чл. 93. Проверяваното лице е длъжно да
осигури всички условия за нормалното протичане на проверката и да оказва съдействие
на лицата по чл. 91, като:
1. предоставя място за извършване на
проверката;
2. определя свой представител за контакти и оказва съдействие на проверяващите
служители;
3. предоставя достъп до служебните помещения;
4. предоставя всички документи, необходими за осъществяването на проверката.
Чл. 94. (1) За резултатите от проверките
лицата по чл. 91 съставят констативен протокол, към който прилагат събраните данни,
документи и обяснения.
(2) Протоколът се подписва от съставителя, от проверяваното лице, а при отказ – от
двама свидетели на отказа.
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(3) Протоколът се предоставя на проверяваното лице, което има право да даде обяснения
и направи възражения в 14-дневен срок от
датата на връчването му.
Чл. 95. (1) Въз основа на резултатите от
проверката лицата по чл. 91 могат да:
1. дават задължителни предписания на
проверяваните лица за отстраняване на констатирани нарушения и да определят срок за
тяхното изпълнение;
2. съставят актове за установяване на
административни нарушения.
(2) Лицата, на които са дадени задължителни предписания, уведомяват лицата по чл. 91
за тяхното изпълнение в определения срок.
Чл. 96. Държавните органи, юридическите
и физическите лица са длъжни да оказват
съдействие на лицата по чл. 91 при осъществяване на техните функции.
Г л а в а

ш е с т а

А Д М И Н ИС Т РАТ И ВНОН А К А З АТ Е Л Н И
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 97. На задължено лице по чл. 14, ал. 4,
което не изпълни определената му индивидуална цел за ежегодни нови енергийни
спестявания в размера по чл. 14, ал. 5 или не
направи вноска съгласно чл. 21, т. 2, се налага
глоба от 1000 до 5000 лв. или имуществена
санкция от 5000 до 500 000 лв.
Чл. 98. На възложител по смисъла на
чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията, който не изпълни задължението
си по чл. 33, ал. 1, се налага глоба от 1000
до 10 000 лв. или имуществена санкция от
5000 до 50 000 лв.
Чл. 99. (1) На собственик на сграда, който
не изпълни задължението си по чл. 38, ал. 3,
се налага глоба от 10 000 до 30 000 лв. или
имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.
(2) На собственик на сграда, който не
изпълни мерките, предписани в доклада от
обследването за енергийна ефективност, в
срока по чл. 38, ал. 4, се налага глоба от
10 000 до 30 000 лв. или имуществена санкция
от 50 000 до 100 000 лв.
Чл. 100. На възложител по смисъла на
чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията, който не изпълни задължението за
актуализиране на сертификата за енергийни
характеристики на сграда в случаите по чл. 39,
ал. 3, се налага глоба от 1000 до 3000 лв. или
имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 101. На лице по чл. 43, ал. 1 или 2,
което е издало сертификат за енергийни характеристики на сграда, без да е извършило
обследване за енергийна ефективност, се
налага глоба от 50 000 до 100 000 лв. или
имуществена санкция от 200 000 до 300 000 лв.
Чл. 102. На лице по чл. 43, ал. 1 или 2,
което не представи в срок списъка по чл. 46,
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ал. 1, се налага глоба от 100 до 500 лв. или
имуществена санкция от 1500 до 3000 лв.
Чл. 103. На лице, което извършва сертифициране на сгради или обследване за енергийна
ефективност в нарушение на разпоредбата
на чл. 43, ал. 4 и 6 или чл. 59, ал. 2 и 4, се
налага глоба от 50 000 до 100 000 лв. или
имуществена санкция от 100 000 до 200 000 лв.
Чл. 104. (1) На собственик на отоплителна
инсталация с водогреен котел на течно или
твърдо гориво с единична номинална мощност
от 20 до 100 kW, който не изпълни задължението си по чл. 50, ал. 2, се налага глоба от
150 до 200 лв. или имуществена санкция от
1500 до 2000 лв.
(2) На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел на течно гориво, твърдо
гориво или на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW, който не изпълни
задължението си по чл. 50, ал. 2, се налага
глоба от 1500 до 2000 лв. или имуществена
санкция от 15 000 до 20 000 лв.
(3) На собственик на климатична инсталация с номинална електрическа мощност
над 12 kW, който не изпълни задължението
си по чл. 51, ал. 2, се налага глоба от 1500 до
2000 лв. или имуществена санкция от 15 000
до 20 000 лв.
(4) На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел по чл. 50, ал. 1 или
на климатична инсталация по чл. 51, ал. 1,
който не изпълни задължението си по чл. 52,
ал. 2, се налага глоба от 150 до 200 лв. или
имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.
Чл. 105. На лице по чл. 43, ал. 1 или 2 или
по чл. 59, ал. 1, което не представи в срок
списъка по чл. 55, ал. 1, се налага глоба от
100 до 500 лв. или имуществена санкция от
1500 до 3000 лв.
Чл. 106. На собственик на предприятие,
промишлена система и система за външно
изкуствено осветление, който не изпълни
задължението си по чл. 57, ал. 2, се налага
глоба от 10 000 до 30 000 лв. или имуществена
санкция от 50 000 до 100 000 лв.
Чл. 107. На лице по чл. 63, ал. 1, което
не изпълни задължението за представяне в
агенцията на отчетите по чл. 63, ал. 4 в срока по чл. 63, ал. 5, се налага глоба от 500 до
1000 лв. или имуществена санкция от 3000
до 5000 лв.
Чл. 108. На лице по чл. 69, ал. 1, което
не предостави информация в срока по чл. 69,
ал. 2, се налага глоба от 20 000 до 50 000 лв.
или им у ществена санк ци я от 150 0 0 0 до
200 000 лв.
Чл. 109. На лице, което възпрепятства или
допусне да бъде възпрепятствано извършването на проверка от лицата по чл. 91, се налага
глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена
санкция от 2000 до 3000 лв.
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Чл. 110. На лице по чл. 91, което наруши
разпоредбата на чл. 92, ал. 3, се налага глоба
10 000 лв.
Чл. 111. На лице, което не изпълни задължителното предписание по чл. 95, ал. 1,
т. 1, се налага глоба от 2000 до 5000 лв. или
имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв.
Чл. 112. На лице, което не изпълни други
задължения, предвидени в този закон, се налага глоба от 500 до 1500 лв. или имуществена
санкция от 1000 до 10 000 лв.
Чл. 113. Актовете, с които се установяват
административните нарушения, се съставят
от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 114. Наказателните постановлени я
се издават от изпълнителния директор на
агенцията.
Чл. 115. Установяването на нарушенията,
издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Донор“ е физическо или юридическо
лице, както и държава, които са участвали
с дарения в първоначалното набиране на
средства за фонда или правят дарения, в т.ч.
вноски от задължените лица по чл. 14, ал. 4.
2. „Доставчик на енергийноефективни услуги“ е физическо или юридическо лице, което
осъществява услуги, включващи изпълнението
на дейности и/или мерки за повишаване на
енергийната ефективност.
3. „Енергия“ са енергийни продукти, горива, топлинна енергия, енергия от възобновяеми
източници, електрическа енергия или всяка
друга форма на енергия съгласно определението в чл. 2, буква „г“ от Регламент (ЕО)
№ 1099/2008 на Европейския парламент и
на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно
статистиката за енергийния сектор (ОВ, L
304/1 от 14 ноември 2008 г.).
4. „Енергийна ефективност в сгради“ е
осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, топлосъхранението им и икономията на
енергийни ресурси за нуждите на сградите
с минимални финансови разходи.
5. „Енергийно спестяване“ е количеството
спестена енергия, определена чрез измерване
и/или оценка на потреблението на енергия
к ат о раз л и к а в по т ребен и т е кол и чес т ва
енергия преди и след прилагане на мерки за
повишаване на енергийната ефективност, като
се извършва коригиране и нормализиране
предвид външните условия, които въздействат
върху енергийното потребление.
6. „Енергийноефективна услуга“ е материалната изгода, полза или стока, получена
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при съчетаване на енергията с технология за
енергийна ефективност или с действие, което
може да обхваща експлоатацията, поддръжката и контрола, необходими за осигуряване
на услугата, която се предоставя въз основа
на договор и е доказано, че при нормални
обстоятелства води до подлежащо на проверка и измерване подобряване на енергийната
ефективност и/или до икономии на първична
енергия.
7. „Енергийна характеристика“ е показател,
който обозначава измереното количество
реално потребена или изчислена като необходима за потребление енергия, използвана
за за довол ява не на раз л и чни енерг ийни
нужди, свързани с нормативно изискуемите
параметри на сграда, включващи отопление,
подгряване на топла вода, охлаждане, вентилация и осветление.
8. „Енергийна ефективност“ е съотношението между изходното количество произведена стока, услуга или енергия и вложеното
количество енергия.
9. „Интелигентна измервателна система“ е
електронна система, която може да измерва
потреблението на енергия, като предоставя
повече информация от традиционен измервателен уред и може да предава и да получава
данни посредством форма на електронна
комуникация.
10. „Климатична инсталация“ е комбинация от всички компоненти, необходими
за осигуряване третирането на въздуха при
контролиране на температурата му с възможна комбинация от контрол на вентилацията,
влажността и чистота на въздуха.
11. „Котел“ е съоръжение, което представлява комбинация от котелно тяло и горивна
част, проектирано да подгрява флуид чрез
освободената при горенето топлина.
12. „Крайно пот ребление на енерг и я“
е потреблението на енергия, доставяна за
енергийни цели на преработващата промишленост, рудодобива, строителството, транспорта, домакинствата, услугите, включително
обществените услуги, селското стопанство,
горското стопанство и рибното стопанство.
То изключва доставките за сектора за производство на енергия и самите отрасли на
енергетиката.
13. „Краен клиент“ е всяко физическо или
юридическо лице, което купува енергия за
собствено ползване.
14. „Нова сграда“ е всяка новоизградена
сграда, която се въвежда в експлоатация за
първи път.
15. „Номинална мощност“ е максималната
топлинна мощност, посочена и гарантирана
от производителя като възможна за подаване
по време на непрекъсната работа.
16. „Нормализирано енергопотребление“
е разход на енергия, който е необходим за
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осиг у ряване на нормат ивно изиск уеми те
параметри на микроклимата в сграда при
съществуващото є състояние.
17. „Обособена част от сграда“ е обособена
част, етаж или апартамент в сграда, проектирани или изменени с цел да се използват
самостоятелно.
18. „Общо потребление на енергия“ е общото количество енергия, закупено от крайния
клиент за период една година.
19. „Обследване за енергийна ефективност“
е процес, основан на систематичен метод за
определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сгради, предприятия,
промишлени системи и системи за външно
изкуствено осветление, определящ обхвата на технико-икономическите параметри
на мерките за повишаване на енергийната
ефективност.
20. „Основен ремонт“ е ремонт на сграда,
който обхваща над 25 на сто от площта на
външните ограждащи елементи на сградата.
21. „Отпадна топлина“ е остатъчната топлина от даден процес, която при техническа
възможност и икономическа целесъобразност
може да бъде оползотворена.
22. „Повишаване на енергийната ефективност“ е резултат от изпълнението на мярка
или дейност, който води до намаляване на
съотношението между вложеното количество
енергия и изходното количество произведена
стока, услуга или енергия без влошаване на
качеството или други характеристики.
23. „Поле зна ном и на л на мощ но с т “ е
максималната топлинна мощност, изразена
в kW, за която производителят е посочил и
гарантирал, че се постига при продължаващо действие при спазване на указанията за
ефективна работа, дадени от производителя.
24. „Програми по енергийната ефективност“ са дейности и мерки, насочени към
групите крайни клиенти, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване
на енергийната ефективност.
25. „Промишлени системи“ е съвкупност
от производствени сгради, съоръжения, технологии и спомагателни стопанства, включени
в производството на стоки и услуги.
26. „Равнища на оптималните разходи“ са
енергийните характеристики, които водят до
най-ниски разходи по време на прогнозирания
икономически жизнен цикъл, като:
а) най-ниските разходи се определят, като
се отчитат разходите за инвестиции, свързани с енергията, разходите за поддръжка
и експлоатационните разходи, включително
разходите за енергия и спестената енергия,
категорията на съответната сграда, приходите от произведена енергия, и разходите за
обезвреждане, когато е приложимо;
б) прогнозираният икономически жизнен
цикъл представлява оставащият прогнозиран
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икономически жизнен цикъл на сграда – когато изискванията за енергийните характеристики са определени за сградата като цяло, или
прогнозираният икономически жизнен цикъл
на сграден компонент – когато изискванията
за енергийните характеристики са определени
за сградните компоненти.
Енергийните характеристики са съобразени
с равнището на оптимални разходи, когато
анализът на разходите и ползите, изчислени за
прогнозирания икономически жизнен цикъл,
дава положителен резултат.
27. „Сграда“ е конструкция със стени и
покрив, в която се използва енергия за регулиране на вътрешната температура.
28. „Сграда с близко до нулево потребление на енергия“ е сграда, която отговаря
едновременно на следните условия:
а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на
клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;
б) не по-малко от 55 на сто от потребената
(доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми
източници, разположени на място на ниво
сграда или в близост до сградата.
29. „Сертификат за енергийни характеристики на сграда“ е официален документ, издаден
от консултантите по енергийна ефективност в
кръга на тяхната компетентност във форма и
по ред, който включва енергийни характеристики на сграда, изчислени според методологията, посочена в наредбата по чл. 31, ал. 4.
30. „Сертификат за проектни енергийни
хара к т ерис т и к и на сг ра да“ е офи ц иа лен
док у мен т, изда ден о т конс ул т а н т и т е по
енергийна ефективност в кръга на тяхната
компетентност по установената форма и ред,
който включва оценка на проектните енергийни характеристики на сграда, изчислени
според методологията, посочена в наредбата
по чл. 31, ал. 4.
31. „Схеми за насърчаване на енергийната
ефективност“ е всеки инструмент, схема или
механизъм, който насърчава повишаването
на енергийната ефективност.
32. „Термопомпа“ е машина, съоръжение
или инсталация, които пренасят топлина от
естествената обкръжаваща среда, като въздух,
вода или почва, към сгради или промишлени
съоръжения чрез обръщане на естествения
топлинен поток по такъв начин, че той да
протича от по-ниска към по-висока температура. За термопомпи с обръщаемо действие
топлината може да се движи и от сградите
към естествената обкръжаваща среда.
33. „Топлинна зона“ е обособена част от
сграда, която включва пространства от сградата с еднакво функционално предназначение,
топло- и/или студоснабдяване от една система,
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еднакъв режим на обитаване, еднаква небесна
ориентация на външните ограждащи елементи
(за случаите, когато се изисква охлаждане)
и специфични изисквания за осигуряване на
еднакви параметри на микроклимата в режим
на отопление и охлаждане, при които температурната разлика между пространствата
в един режим е по-малка от 4 К.
34. „Финансови инструменти“ са инструментите като фондове, субсидии, данъчни
облекчения, заеми, финансиране от трети
страни, договори за енергоспестяване, договори за енергоспестяване с гарантиран резултат, външно възлагане или други подобни
договори, които се предлагат на пазара от
държавни или частни организации с цел частично или пълно покриване на първоначалната
стойност на проекта за изпълнение на мерки
за повишаване на енергийната ефективност.
35. „Финансови посредници“ е понятие
по смисъла на чл. 2, т. 34 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г.
за обявяване на някои категории помощи за
съвместими с вътрешния пазар в приложение
на чл. 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от
26 юни 2014 г.).
36. „Централно отопление“ или „централно
охлаждане“ е подаване на топлинна енергия
под формата на пара, топла вода или охладена
течност чрез мрежа от централен производствен източник към множество сгради или
други места за използване за загряване или
охлаждане на помещения или процеси.
§ 2. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/
ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО
и 2006/32/ЕО (OB, L 315/1 от 14 ноември
2012 г.) и на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май
2010 г. относно енергийните характеристики
на сградите (ОВ, L 153/13 от 18 юни 2010 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Този закон отменя Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.;
изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и
97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15, 24, 59 и 66 от 2013 г., бр. 22, 33 и 98
от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.).
§ 4. Задължените лица по чл. 10, т. 2 и
3 от отменения Закон за енергийната ефективност изпълняват индивидуалните цели за
енергийни спестявания до 2016 г., определени
в съответствие с отменения Закон за енергийната ефективност.
§ 5. Възложителите по смисъла на чл. 161,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
на нови сгради, които подлежат на задължи-
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телно сертифициране по реда на отменения
Закон за енергийната ефективност, които до
влизането в сила на този закон не са въведени в експлоатация, са длъжни да придобият
сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата в едногодишен срок от
влизането в сила на този закон.
§ 6. Проверката на отоплителни инсталации с водогрейни котли по чл. 53 се извършва
в срок до една година от влизането в сила на
този закон, освен ако до тази дата е извършена проверка съгласно чл. 30 от отменения
Закон за енергийната ефективност.
§ 7. (1) Собствениците на сгради, подлежащи на задължително сертифициране по
реда на отменения Закон за енергийната
ефективност, които до влизането в сила на
този закон разполагат с доклади за извършено
обследване, са длъжни да изпълнят предписаните от обследването мерки за повишаване на
енергийната ефективност в тригодишен срок
от влизането в сила на този закон.
(2) Собствениците на промишлени системи, подлежащи на задължително обследване
по реда на отменения Закон за енергийната
ефективност, които до влизането в сила на
този закон разполагат с доклади за извършено
обследване, са длъжни да изпълнят предписаните от обследването мерки за повишаване на
енергийната ефективност в двугодишен срок
от влизането в сила на този закон.
§ 8. (1) Изп ъ л н и т ел н и я т д и рек т ор на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие
съвместно с изпълнителни я директор на
Агенцията по обществени поръчки издават
указания за прилагане на изискванията за
енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за
доставка на оборудване и превозни средства,
закупуване и/или наемане на сгради с високи
показатели за енергийна ефективност.
(2) Указанията по ал. 1 се издават в срок
една година от влизането в сила на този закон.
§ 9. Собствениците на предприятия, промиш лени системи и системи за външно
изкуствено осветление, които подлежат на
задължително обследване по чл. 57, ал. 2, са
длъжни да извършат енергийно обследване в
срок една година от влизането в сила на този
закон, освен ако до тази дата е извършено
задължително обследване съгласно чл. 33 от
отменения Закон за енергийната ефективност.
§ 10. Сертификатите за енергийна ефективност, издадени по реда на отменения Закон
за енергийната ефективност, запазват своята
валидност до изтичането на срока, за който
са издадени.
§ 11. (1) Сертификати за енергийни характеристики на сгради, за които има извършено
обследване за енергийна ефективност преди
влизането в сила на този закон, се издават
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от лицата, извършили обследването на съответната сграда, в срок до една година от
влизането му в сила.
(2) В случаите по ал. 1, когато лицето,
извършило обследването, е заличено от регистъра по чл. 23а, ал. 1 от отменения Закон
за енергийната ефективност, сертификатът
за енергийни характеристики се издава от
агенцията въз основа на резултатите от извършеното от лицето обследване.
§ 12. Лицата, завършили курс на обучение
и придобили квалификация за обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, както и за обследване за енергийна
ефективност на промишлени системи по реда
на отменения Закон за енергийната ефективност, запазват правата си за извършване на
дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи и по
сертифициране на сгради, като лицата, които
са придобили квалификация за обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, се ползват с правата на консултанти
по енергийна ефективност с квалификационно ниво 1.
§ 13. (1) Издадените удостоверения за вписване в регистрите по чл. 23а, ал. 1 и чл. 34а,
ал. 1 от отменения Закон за енергийната
ефективност запазват своята валидност до
изтичането на срока, за който са издадени.
(2) Издадените удостоверения за успешно
положен изпит по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“
и ал. 2, т. 5 и чл. 34, ал. 1, т. 3, буква „в“ от
отменения Закон за енергийната ефективност
запазват своята валидност и стават безсрочни.
§ 14. (1) Лицата по § 10 от преходните и
заключителните разпоредби на отменения
Закон за енергийната ефективност запазват
правата си за извършване на дейностите по
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, както и за обследване
за енергийна ефективност на промишлени
системи, като лицата, които са придобили
квалификация за обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, се
ползват с правата на консултанти по енергийна ефективност с квалификационно ниво 1.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да се пререгистрират по реда на този закон в срок до
5 години от влизането му в сила.
(3) Лицата по ал. 1, които не се пререгистрират в срока по ал. 2, се заличават служебно
от публичните регистри на агенцията.
§ 15. Доброволните споразумения, сключени по реда на глава пета, раздел II от отменения Закон за енергийната ефективност
запазват своята валидност до изтичането на
срока, за който са сключени.
§ 16. В срок до 5 години от влизането в
сила на този закон Министерският съвет по
предложение на министъра на енергетиката
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приема пазарен механизъм за повишаване на
енергийната ефективност чрез изпълнението
на енергоефективни дейности и мерки.
§ 17. (1) Националните планове за действие
по енергийна ефективност се предоставят в
Европейската комисия на всеки три години,
считано от 30 април 2014 г.
(2) Националната цел за енергийна ефективност се докладва на Европейската комисия
с първия национален план.
§ 18. Националният план за сгради с близко
до нулево потребление на енергия се приема
от Министерския съвет в срок до 6 месеца
от влизането в сила на този закон.
§ 19. Националният план за подобряване
на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна
собственост, използвани от държавната администрация, се предоставя в Европейската
комисия като част от плановете по чл. 5, ал. 3,
т. 1 и се актуализира на всеки три години,
считано от 30 април 2014 г.
§ 20. Националната дългосрочна програма
за насърчаване на инвестиции за изпълнение
на мерки за подобряване на енергийните
характеристики на сградите от обществения
и частния национален жилищен и търговски
сграден фонд се представя в Европейската комисия като част от плановете по чл. 5, ал. 3,
т. 1 и се актуализира на всеки три години,
считано от 30 април 2014 г.
§ 21. (1) Подзаконовите нормативни актове
по прилагането на този закон се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие
в срок до 6 месеца от влизането му в сила.
(2) До приемането, съответно издаването
на подзаконовите нормативни актове, предвидени по този закон, се прилагат подзаконовите нормативни актове по прилагането на
отменения Закон за енергийната ефективност,
доколкото не противоречат на този закон.
§ 22. 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 и 17 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 34, ал. 5 думите „чл. 51, ал. 1“ се
заменят с „чл. 75, ал. 1“.
2. В чл. 47, ал. 1:
а) в т. 9 думите „2015 г.“ се заменят с
„2018 г.“;
б) в т. 10 думите „2016 г.“ се заменят с
„2019 г.“.
§ 23. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и
82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г.,
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бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 17 от 2015 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 2 т. 11 се изменя така:
„11. изготвя и внася за одобрение от Министерския съвет:
а) всеобхватна оценка на потенциала за
прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия и на ефективни районни отоплителни
и охладителни системи;
б) анализ на разходите и ползите като част
от всеобхватната оценка по буква „а“, който
обхваща оценка на програми по чл. 6, ал. 1
и проекти за установяване на икономически
най-ефективната и изгодна възможност за
отопление или охлаждане; анализът може да
е част от екологичната оценка на програмата
и на проектите, ако такива се предвиждат;
в) анализ на националния потенциал като
част от всеобхватната оценка по буква „а“ и
оценка на постигнатия напредък от увеличаване дела на високоефективното комбинирано производство в брутното потребление на
електрическа енергия;
г) мерки за развитие на ефективна отоплителна и охладителна инфраструктура и/
или за подпомагане на развитието на високоефективно комбинирано производство на
енергия и използване на топлинна и охладителна енергия, генерирани на базата на
отпадна топлина и възобновяеми енергийни
източници, в съответствие с оценката и анализа по букви „а“, „б“ и „в“.“
2. В чл. 13:
а) в ал. 1 думата „членовете“ се заменя
с „общия брой членове или от членовете на
съответния състав“;
б) в ал. 3 в текста преди т. 1 думата „членовете“ се заменя с „общия брой членове или
от членовете на съответния състав“.
3. В чл. 21, ал. 1:
а) създават се т. 19а и 19б:
„19а. изисква от операторите на електрическите и газовите мрежи да извършат оценка
на потенциала за енергийна ефективност на
съответните мрежи чрез намаляване на технологичните разходи; оценката включва анализ
на преноса, разпределението, управлението
на товарите, ефективното функциониране на
мрежите и възможностите за присъединяване
на инсталации за децентрализирано производство на енергия;
19б. въз основа на оценката по т. 19а изисква в плановете за развитие на мрежите да
са включени конкретни мерки и инвестиции
за подобряване на енергийната ефективност
в газовите и електроенергийните мрежи и
график за тяхното изпълнение;“
б) точка 33 се изменя така:
„33. контролира изпълнението на задължението за предоставяне на потребителите
на енергийни услуги на достъп до данни за
потреблението им;“.
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4. В чл. 23 се създават т. 14 и 15:
„14. насърчаване повишаването на енергийната ефективност при производството,
преноса, разпределението и крайното потребление на енергия и природен газ;
15. създаване на стимули на операторите
на преносни и разпределителни мрежи за
осигуряване на системни услуги на крайните
клиенти, които дават възможност да се реализират мерки за подобряване на енергийната
ефективност с въвеждане на интелигентни
мрежи, като се вземат предвид разходите и
ползите, свързани с всяка мярка, при гарантиране сигурността на системата.“
5. В чл. 31 се създават т. 9, 10, 11 и 12:
„9. цените за пренос и разпределение на
електрическа енергия да не ограничават повишаването на енергийната ефективност при
производството, преноса и разпределението на
енергия и включването на оптимизацията на
потреблението в балансирането на пазарите
и предоставянето на допълнителни услуги,
както и отразяване в мрежовите тарифи на
намаляването на разходи в мрежите, постигнато от потребителите, оптимизирането на
енергопотреблението, децентрализацията на
производството, понижаване на разходите за
доставка или за инвестиции в мрежите и от
оптимизация на работата на мрежите;
10. цените за пренос и разпределение на
електрическа енергия да позволяват повишаване участието на крайните клиенти в подобряване ефективността на електроенергийната
система чрез оптимизиране на потреблението;
11. насърчаване на операторите на преносни и разпределителни мрежи да предлагат системни услуги за оптимизация на
потреблението на електрическа енергия, за
управление на енергопотреблението и на
децентрализирано производство в рамките
на организирани електроенергийни пазари
и да подобряват ефективността при проектирането и функционирането на мрежите, и
по-специално:
а) прехвърляне на натоварването от върхови
часове към ненатоварени часове от страна
на крайните клиенти, като се взема предвид
наличността на енергия от възобновяеми
източници, от комбинирано производство на
енергия и от децентрализирано производство;
б) спестяване на енергия чрез оптимизация
на потреблението от децентрализирани източници на производство посредством съчетаване на предоставяне на енергийноефективни
услуги и участие на балансиращия пазар на
електрическа енергия;
в) намаляване на потреблението чрез мерки
за енергийна ефективност, реализирани от
доставчици на енергийноефективни услуги;
г) присъединяване и диспечерско управление на енергийни обекти за производство
на електрическа енергия на средно и ниско
напрежение;
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д) присъединяване на енергийни обекти за
производство на електрическа енергия, разположени по-близко до точките на потребление;
е) предоставяне на достъп до мрежите на
съоръжения за акумулиране на енергия;
12. въвеждане на динамично ценообразуване за мерки за оптимизация на потреблението на електрическа енергия от страна на
крайните клиенти чрез:
а) цени, отчитащи периода на потребление;
б) цени за критичните периоди на върхово
натоварване;
в) ценообразуване в реално време;
г) отстъпки при намалено потребление
през върхови периоди.“
6. В чл. 35, ал. 2, т. 5 думите „чл. 10, ал. 1“
се заменят с „чл. 14, ал. 4 и чл. 15“.
7. В глава трета наименованието на раздел VI се изменя така: „Мерки за защита на
потребителите на енергийни услуги“.
8. В чл. 38а, ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Договорите с потребители на енергийни услуги
задължително съдържат:“;
б) в т. 5 след думата „услуги“ се добавя
„включително при промяна на договорните
условия и цени“;
в) в т. 7 накрая се добавя „в срок до три
месеца от постъпването им“.
9. В чл. 38б:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думата „предприятия“ се заменя с „предприятия – страни по
договорите“;
бб) точка 3 се изменя така:
„3. реа л но по т ребен и т е кол и чес т ва и
стойността на предоставената услуга в съответствие с договорената периодичност на
отчитане без задължение за допълнително
плащане за тази услуга;“
вв) създава се т. 8:
„8. условията за предоставяне на елект ронна информац и я за фак т у ри рането и
електронни фактури.“;
б) създават се нова ал. 2 и ал. 3:
„(2) Доставчикът на енергия или природен
газ осигурява на клиентите широк избор на
методи на плащане, включително системи за
авансови плащания, които са справедливи и
отразяват адекватно вероятното потребление.
(3) Доставчикът на енергия или природен
газ предоставя на друг доставчик на енергия
или природен газ данни за потреблението
на битов клиент, когато това е предвидено
в изрично споразумение между клиента и
доставчика на енергия или природен газ.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 4;
г) създават се ал. 5 и 6:
„(5) Информаци я за факт у рирането се
предоставя поне веднъж на три месеца, а
при поискване или когато потребителите са
направили избор да получават електронни
сметки – два пъти в годината.
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(6) Енергийните предприятия по ал. 1
предоставят на потребителите на енергийни
услуги, свързани с доставки на електрическа
енергия или природен газ, допълнителна
информация за:
1. кумулативни данни за период поне три
предходни години или за периода от влизането
в сила на договора за доставка, ако той е пократък; данните съответстват на интервалите,
за които е предоставена информацията от
фактурирането;
2. подробни данни за потреблението, за
който и да е ден, седмица, месец и година
при използване на интелигентни системи
за измерване чрез предоставяне на крайния
клиент чрез интернет или чрез интерфейса
на измервателния уред на данни за период,
не по-кратък от 24 предходни месеца, или за
периода от влизането в сила на договора за
доставка, ако той е по-кратък.“
10. В чл. 38в:
а) в ал. 1 думите „чл. 38а, ал. 1“ се заменят
с „чл. 38б, ал. 1“;
б) създават се ал. 5, 6, 7 и 8:
„(5) Енергийните предприятия по чл. 38б,
а л. 1 у ведом яват свои те по т реби тели на
енергийни услуги – битови клиенти, за всяка
предложена промяна на договорните условия
и цените на предоставяните услуги, както и
за правото на потребителите едностранно да
прекратят договора в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не приемат новите
условия и/или цени.
(6) Уведомяването за повишаването на
цените се извършва в срока на фактуриране
след влизането в сила на повишението на
цените.
(7) Когато комисията одобрява общи условия, уведомяването за промяна на договорните
условия се смята за направено от датата на
публикуване на одобрените общи условия.
(8) Алинеи 5 – 7 не се прилагат за договори
за доставка на топлинна енергия.“
11. В чл. 38г думите „чл. 38а и 38б“ се
заменят с „чл. 38а, 38б и 38в“.
12. В чл. 80а:
а) алинея 2 се отменя;
б) създава се нова ал. 5:
„(5) Производителите на електрическа
енергия, притежаващи централа с обща инсталирана електрическа мощност до 1 MW,
не подлежат на ежегоден контрол по ал. 4.
Тези производители подлежат на проверка от
органите на Агенцията за държавна финансова инспекция по утвърден годишен план, на
база оценка на риска, по следните критерии:
1. дата на въвеждане в експлоатация;
2. размер на преференциалната цена за
задължително изкупуване на произведената
електрическа енергия;
3. дата на сключване на договора за изкупуване с крайния снабдител;
4. вид на енергийния източник и технология на производството.“;
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в) досегашните ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават
съответно ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11;
г) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“;
д) досегашната ал. 12 става ал. 13;
е) досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея
думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“, а думите
„ал. 11“ се заменят с „ал. 12“;
ж) досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея
думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“.
13. В чл. 83, ал. 1:
а) в т. 4 след думите „за пренос на електрическа енергия през електропреносната
мрежа“ се добавя „включително приоритетите
за достъп и диспечерско управление“;
б) в т. 5 след думите „за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните
мрежи“ се добавя „включително приоритетите
за достъп и диспечерско управление“.
14. В чл. 105 се създава ал. 8:
„(8) Производителите на енергия от високоефективно комбинирано производство на
енергия могат да предлагат допълнителни
услуги на оператора на преносната мрежа в
случаите по ал. 7, когато това е технически
и икономически съвместимо с начина на
експлоатацията на обекта за производство.“
15. В чл. 106:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Производителите на енергия от високоефективно комбинирано производство на
енергия могат да предлагат допълнителни
услуги на операторите на разпределителните мрежи в случаите по ал. 1, когато това
е технически и икономически съвместимо
с начина на експлоатацията на обекта за
производство.“
16. Член 135 се изменя така:
„Чл. 135. (1) Сградните инсталации на клиентите се присъединяват към топлопреносната
мрежа чрез присъединителен топлопровод и
абонатна станция.
(2) Когато се присъединява нова сграда,
във всеки отделен имот в сградата се монтира
индивидуален топломер на конкурентна цена.
(3) Когато се присъединява съществуваща
сграда след основен ремонт и преработка на
сградните отоплителни инсталации от вертикално в хоризонтално разпределение, във
всеки отделен имот в сградата се монтира
индивидуален топломер на конкурентна цена.“
17. В чл. 140 се създава нова ал. 6:
„(6) Когато се подменят съществуващи
средства за дялово разпределение за отопление, се монтират индивидуални топломери
на конкурентна цена, доколкото това е технически възможно или разходноефективно
по отношение на потенциалните икономии
на енергия.“
18. Член 143 се изменя така:
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„Чл. 143. (1) Потребителите на топлинна
енергия в сграда – етажна собственост, избират метод за определяне на количеството
топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация, при въведена система за дялово
разпределение чрез индивидуални разпределители съгласно наредбата по чл. 125, ал. 3.
(2) Когато потребителите на топлинна
енергия в сграда – етажна собственост, не
изберат метод за определяне на количеството
топлинна енергия, количеството топлинна
енергия, отдадена от сградната инсталация
при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, се
определя от лицето по чл. 139б, ал. 1 съгласно
методиката по наредбата по чл. 125, ал. 3.
(3) Изборът по ал. 1 се извършва с решение
на общото събрание на собствениците или
на сдружението на собствениците по реда на
Закона за управление на етажната собственост.
(4) Топлинната енергия за отопление на общите части на сградата – етажна собственост,
в които има отоплителни тела, при прилагане
на дялово разпределение чрез индивидуални
разпределители, се определя въз основа на:
1. мощността на отоплителните тела, или
2. показанията на инсталираните върху
тях индивидуални разпределители.
(5) В случаите по ал. 1, 2 и 4 топлинната
енергия се разпределя между всички клиенти пропорционално на отопляемия обем на
отделните имоти по проект.“
19. В чл. 144, ал. 3 думите „чл. 143, ал. 1 и
ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 143, ал. 1, ал. 2
и ал. 4, т. 1“.
20. В чл. 155:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. на 11 равни месечни вноски и една
изравнителна вноска;“
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Топлопреносното предприятие или
доставчикът на топлинна енергия фактурира
консумираното количество топлинна енергия
въз основа на действителното потребление
най-малко веднъж годишно.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
21. В чл. 162 се създава ал. 5:
„(5) За всеки отказ за признаване на сертификат за произход се уведомява Европейската комисия.“
22. В чл. 162а:
а) в ал. 1 накрая се добавя „при облекчени процедури съгласно наредбата по чл. 116,
ал. 7“;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Операторите на електропреносната
мрежа и на електроразпределителните мрежи
при спазване на критериите за сигурност,
определени с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4
и 5 от този закон и чл. 18, ал. 1, т. 1, 2 и 4
от Закона за енергията от възобновяеми източници, са длъжни да:
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1. предоставят гарантиран достъп до съответната мрежа на електрическата енергия,
произведена от високоефективно комбинирано
производство;
2. гарантират преноса и разпределението
на електрическата енергия, произведена от
високоефективно комбинирано производство;
3. предоставят приоритет при диспечиране
на електрическата енергия, произведена от
високоефективно комбинирано производство.“
23. Член 163 се изменя така:
„Чл. 163. Критериите, на които трябва да
отговарят всеобхватната оценка, анализът
на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно
комбинирано производство по чл. 4, ал. 2,
т. 11, се определят с наредба, издадена от
министъра на енергетиката.“
24. В глава единадесета, раздел II се създава чл. 163а:
„Чл. 163а. (1) При разработване на инвестиционни проекти се извършва анализ на
разходите и ползите в съответствие с наредбата по чл. 163 за инсталации с обща входяща
топлинна мощност над 20 MW в случаите на:
1. планиране на нова топлоелектрическа
инсталация за производство на електроенергия, за да бъдат оценени разходите и ползите
от проектиране на инсталация, която да функционира като инсталация за високоефективно
комбинирано производство на енергия;
2. значително преоборудване на топлоелектрическа инсталация за производство на
електроенергия, за да бъдат оценени разходите
и ползите от преоборудване на инсталацията
като инсталация за високоефективно комбинирано производство на енергия;
3. значително преоборудване на промишлена инсталация, генерираща отпадна топлина
на полезно температурно ниво, с цел използването на отпадната топлина за задоволяване
на икономически оправдано търсене, в т.ч.
чрез комбинирано производство на енергия,
както и от свързването на тази инсталация с
районна отоплителна или охладителна мрежа;
4. планиране на нова районна отоплителна и охладителна мрежа; при съществуваща
районна отоплителна или охладителна мрежа
се планира нова инсталация за производство
на енергия или значително преоборудване
на съществуваща инсталация с цел оползотворяване на отпадната топлина от съседни
промишлени инсталации.
(2) Дружествата, отговарящи за експлоатацията на районни отоплителни и охладителни
мрежи, по искане на лицата, които извършват
анализ на разходите и ползите по ал. 1, оказват съдействие и предоставят необходимата
информация в случаите по ал. 1, т. 3 и 4.
(3) Монтирането на оборудване, с което да
се улавя въглероден диоксид, произведен от
горивна инсталация, с оглед на съхранението
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му в геоложки формации, не се смята за преоборудване в случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.“
25. В чл. 207б, ал. 1 думите „чл. 38г“ се
заменят с „чл. 38г, ал. 1, 38д“.
26. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) създава се т. 24в:
„24в. „Ефективни районни отоплителни
и охладителни системи“ са районни отоплителни или охладителни системи, използващи
поне 50 на сто възобновяема енергия, 50 на
сто отпадна топлина, 75 на сто топлинна
енергия от комбинирано производство на
енергия или 50 на сто от съчетание на такава
енергия и топлина.“;
б) създава се нова т. 25:
„25. „Значително преоборудване“ е преоборудване, разходите за което надхвърлят
50 на сто от инвестиционните разходи за
съпоставима нова инсталация.“;
в) в т. 41б, буква „а“ думите „от доставчик,
предоставящ услуги от обществен интерес“
се заличават.
§ 24. Оценката по чл. 4, ал. 2, т. 11, буква
„а“ от Закона за енергетиката се изготвя и
предоставя на Европейската комисия в срок
до 31 декември 2015 г. По искане на Европейската комисия оценката се актуализира
на всеки 5-годишен период.
§ 25. До 31 декември 2016 г. в сгради с
централен източник на отопление/охлаждане
или които се снабдяват от районна отоплителна мрежа или от централен източник,
обслужващ множество сгради, се монтират и
индивидуални измервателни уреди за отчитане
на потреблението на топлинна и охлаждаща
енергия или на топла вода за всеки агрегат,
когато това е технически възможно, икономически обосновано и такива измервателни
уреди не са монтирани към датата на влизането в сила на този закон.
§ 26. (1) Подзаконовите нормативни актове
по прилагането на Закона за енергетиката се
приемат, съответно издават и привеждат в
съответствие с този закон в срок до 6 месеца
от влизането му в сила.
(2) До приемането, съответно издаването
на подзаконовите нормативни актове по ал. 1
се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат
на Закона за енергетиката.
§ 27. 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, 14 и 17
от 2015 г.) в чл. 5, ал. 4 след думата „съюз“
се добавя „както и за услугите по ЕСКО договори по смисъла на Закона за енергийната
ефективност“.
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§ 28. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91,
100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.
и бр. 12 и 22 от 2015 г.) в чл. 55, ал. 6 думите „Закона за енергийната ефективност“ се
заменят с „отменения Закон за енергийната
ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм.,
бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97
от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15, 24, 59 и 66 от 2013 г., бр. 22, 33 и 98
от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)“.
§ 29. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30
от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г.,
бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г.
и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 24, ал. 1, т. 18 и 19
думите „чл. 25“ се заменят с „чл. 48“.
§ 30. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107
от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76,
77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98
и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от
2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19,
35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53,
77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и
109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 142, ал. 11 думите „чл. 23а“ се
заменят с „чл. 44“.
2. В чл. 167, ал. 2, т. 7 думите „чл. 23“ се
заменят с „чл. 43“.
§ 31. Изпълнението на закона се възлага
на министъра на енергетиката, министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
министъра на икономиката и на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
§ 32. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно съб
рание на 30 април 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3086
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 75
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Олег Григориевич Димов
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за големите му заслуги за съхраняването
на културната и езиковата идентичност на
българите в Република Казахстан.
Издаден в София на 5 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3237

УКАЗ № 76
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Давид Вейзман – аташе
по културните въпроси към посолството на
Френската република в Република България,
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големия му принос за развитието
на българо-френските отношения в областта
на културата.
Издаден в София на 5 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3238

УКАЗ № 79
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р инж. Стоян Братоев
Иванов с орден „Стара планина“ първа степен
за значителния му принос при подготовката
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на проектите, строителството и въвеждането
в експлоатация на отделните участъци на
метрото.
Издаден в София на 7 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3239

УКАЗ № 80
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам инж. Кирил Николов Зайков с медал „За заслуга“ за значителния му
принос при подготовката на проектите, строителството и въвеждането в експлоатация на
отделните участъци на метрото.
Издаден в София на 7 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3240

УКАЗ № 81
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
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УКАЗ № 82
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам инж. Димитър Нинов Тодоров с медал „За заслуга“ за значителния
му принос при подготовката на проектите,
строителството и въвеждането в експлоатация
на отделните участъци на метрото.
Издаден в София на 7 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3242

УКАЗ № 83
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. инж. Божидар Асенов
Божинов с медал „За заслуга“ за значителния
му принос при подготовката на проектите,
строителството и въвеждането в експлоатация
на отделните участъци на метрото.
Издаден в София на 7 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3243

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам инж. Валентин Иванов Тодоров с медал „За заслуга“ за значителния
му принос при подготовката на проектите,
строителството и въвеждането в експлоатация
на отделните участъци на метрото.
Издаден в София на 7 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3241

УКАЗ № 85
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 24,
ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Бетина Славчева Жотева за
член на Съвета за електронни медии.
Издаден в София на 8 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3236
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114
ОТ 8 МАЙ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г.
за приемане на Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по програмата и за определяне на органите,
отговорни за реализацията є (обн., ДВ, бр. 10
от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Разходите за безвъзмездна финансова
помощ за следващите години се предвиждат
по централния бюджет за съответната година.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В т. 7 „Участници и техните функции“
думите „чл. 46, ал. 2 ЗУЕС“ се заменят с
„чл. 45, ал. 2 ЗУЕС“.
2. В т. 8 „Допустими дейности“ думите „Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност,
топлосъхранение и икономия на енергия в
сгради“ се заменят с „Наредба № 7 от 2004 г.
за енергийна ефективност на сгради“.
§ 3. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2
(попр., ДВ, бр. 18 от 2015 г.)
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Методически указания
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ББР

Българска банка за развитие

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ДЖП

Дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ

ЕЕ

Енергийна ефективност

ЕПЖС Едропанелно жилищно строителство
EСМ

Енергоспестяващи мерки

ЗДБРБ Закон за държавния бюджет на Република
България
ЗЕ
Закон за енергетиката
ЗЕЕ

Закон за енергийната ефективност
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ЗУТ

Закон за устройство на територията

КСС

Количествено-стойностна сметка

МРРБ Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ОС
Общо събрание
СС

Сдружение на собствениците

СМР

Строителни и монтажни работи

СО

Самостоятелен обект

ССО

Собственик на самостоятелен обект

ФП

Финансова помощ

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Безвъзмезд- Държавата предоставя БФП на
на финансо- СС в размер на разходите по
ва помощ
обновяването.
Блок-секция Строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни
ограждащи от външния въздух
конструкции и елементи (стени,
покрив, включително деформац ион на фу г а меж д у свърз а но
застроени блок-секции).
Външни из- Изп ъ л н и т ел и на дей нос т и по
пълнители сградите, възложени им от общините. Изборът на външните
изпълнители се извършва при
условията и по реда на ЗОП.
Д и р е к ц и я Дирекцията ,,Жилищна полити„ Ж и л и щ н а ка“ на МРРБ оказва методическа
п о л и т и к а “ помощ на общините.
на МРРБ
До п у с т и м и Дейности, допустими за финансидейности
ране по Националната програма.
До п у с т и м и Разходите, които могат да бъдат
разходи
приети като разрешени за извършване по националната програма
и са свързани с изпълнение на
мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради.
Ж и л и щ н а Сграда, предназначена за постосграда
янно оби таване, в коя то наймалко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема
от жилища (съгласно § 5, т. 29
от допълнителните разпоредби
на ЗУТ).
Критерии за Критерии относно сградите, върху
допустимост които могат да бъдат приложени
на сградите мерки за енергийна ефективност
по Националната програма.

ЗЕВИ Закон за енерги ята от възобновяеми
източници
ЗИФП Заявление за интерес и финансова помощ

Недоп ус т и- Разходи, които не могат да бъдат
ми разходи приети като разрешени за извършване по Националната програма.

ЗОП

Самостоятелен обект
в сграда в
режим на
етажна собственост

Закон за обществените поръчки

ЗТИП Закон за техническите изисквания към
продуктите
ЗУЕС Закон за управление на етажната собственост

Обособена част от сграда в режим на етажна собственост със
с а мо с т оя т е л но фу н к ц иона л но
предназначение (съгласно ЗУЕС).
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С д р у ж е н и е Юридическо лице, създадено по
на собстве- реда на чл. 25, ал. 1 ЗУ ЕС за
ниците
усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или
от държавни я или общинск и я
бюджет, на безвъзмездна помощ
и субсидии и/или използване на
собствени средства с цел ремонт
и обновяване на сгради в режим
на етажна собственост.
Управление Обхваща реда и контрола върху
на етажната ползването и поддържането на
собственост общите части и спазването на
вътрешния ред в сграда в режим
на етажна собственост, както и
контрола върху изпълнението на
задълженията на собствениците,
ползвателите и обитателите.
Ф и н а н с о в а Средства за изпълнение на обнопомощ
вяване за енергийна ефективност,
които могат да получат СС, регистрирани по ЗУЕС, за одобрени
сгради.
Лице със
съответната
т ех ни ческа
к ва л ифи к ац и я /т е х н и ческо лице

Уп ъ л номощено о т СС л и це с
техническо образование и/или
опит в строителството или упражняване на строителен надзор
или на инвеститорски контрол
за целите на упражняването на
тек у щ инвеститорск и конт рол
по време на строителството от
името на СС.

Инвеститор- Упражняване на контролни дейски контрол ности при изпълнение на проектирането и строителството:
– Упра ж н яване на конт рол на
проектантския и строителния
процес, включително контрол
на количествата, качеството и
съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната
документация и договорите за
изпълнение;
– Подписване на протокол за приемане на техническия/работния
проект, протокол за предаване
на строителната площадка; протокол за установяване годността
за ползване на обекта, както
и п ро т окол и т е за п риема не
на изпълнените количества и
видове строително-монтажни
работи до пълна реализация
н а п р ов еж д а н и т е мерк и по
обновяване на сградата.

ПРИЛОЖИМИ ОБРАЗЦИ
Образец

Документ

Приложение № 1

Покана за общо събрание на
собствениците на етажната
собственост/етажните собствености
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Образец

Документ

Приложение № 2

Протокол от залепване на
поканата за свикване на ОС
на етажната собственост/
етажните собствености за
учредяване на Сдружение на
собствениците

Приложение № 3

Протокол за проведено ОС
на етажната собственост/
етажните собствености

Приложение № 4

Споразумение за създаване
на СС

Приложение № 5

Заявление за интерес и финансова помощ

Приложение № 6

Справка за ССО

Приложение № 7

Покана за ОС на СС

Приложение № 8

Протокол от залепване на
поканата за свикване на ОС
на СС

Приложение № 9

Протокол за проведено ОС
на СС

Приложение № 10 Договор меж д у общината
и СС
Приложение № 11 Договор за целево финансиране между общината, ББР и
областния управител
Приложение № 12 Де к л а р а ц и я о т с о б с т в е ник – нечленуващ в СС
Приложение № 13 Контролен лист за проверка
на документи за сключване на
договор за целево финансиране по Националната програма
за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни
сгради
Приложение № 14 Условия за изпълнение на
схемата по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради
Приложение № 15 Покана за ОС на собствениците
Приложение № 16 Протокол от залепване на
поканата за ОС на собствениците
Приложение № 17 Протокол за проведено ОС
на собствениците
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Въведение
Този документ представлява методически указания за изпълнение на Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, наричана по-нататък „програмата“.
Програмата е насочена към обновяване на
многофамилни жилищни сгради, като с нея се
цели чрез изпълнение на мерки за енергийна
ефективност да се осигурят по-добри условия на
живот за гражданите в многофамилни жилищни
сгради, топлинен комфорт и по-високо качество
на жизнената среда.
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Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще
допринесе за:
· по-високо ниво на енергийната ефективност
на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
· подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл
на сградите;
· о сигуряване на условия на жизнена среда
в съответствие с критериите за устойчиво
развитие.
В рамките на Националната програма ще се
предоставя финансова и организационна помощ
на СС, регистрирани по реда на ЗУЕС, в многофамилни жилищни сгради за подобряване на
енергийната ефективност на сградите, в които
живеят.
Помощ и подкрепа ще получат СС в страната,
чиито сгради са в съответствие с определените
критерии за допустимост. СС кандидатстват пред
общината, а критериите за подбора предвиждат
всички, които отговарят на изискванията, по реда
на подаване и одобрение на заявленията за кандидатстване да получат безвъзмездна финансова
помощ в определените размери и организационна
подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност до изчерпване на финансовия
ресурс, определен по програмата.
Общините осъществяват прием на документи за
кандидатстване, оценка, одобрение, предоставяне
на финансиране и мониторинг на изпълнението на
мерките за енергийна ефективност по сградите.
Всяка община отговаря за изпълнението на
целия процес по обновяване на жилищните сгради
на своята територия и за избора на изпълнители
по реда на ЗОП за осъществяване на отделните
дейности по сградите.
Външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП,
ще извършат необходимите съпътстващи подготвителни дейности за обновяване (техническо и
енергийно обследване, изработване на проектна
документация, оценка за съответствието на проектите, ако се изисква такава), както и самото
изпълнение на обновяването за енергийна ефективност и строителен надзор, ако се изисква такъв.
Основната цел на тези указания е да се осигури
механизъм за ефективното и ефикасно изпълнение на програмата и реализиране на процеса по
обновяване на многофамилни жилищни сгради
чрез създаване на правила, процедури и образци
на необходимите документи.
Специфичните цели на указанията са:
– да се дадат ясни и конкретни указания на
участниците в процеса за стъпките, по които
ще се изпълнява програмата и ще се реализира
процесът по обновяване на многофамилни
жилищни сгради,
– да се опишат ясно отговорностите и взаимодействията на участниците във всеки един
етап от процеса.
2. Участници в процеса по обновяване на многофамилни жилищни сгради и техните функции
Организационната и институционалната структура по изпълнение на програмата включва следните участници:
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Министерството на финансите (МФ)
МФ е отговорно за:
· методическо ръководство по отношение на
бюджетните аспекти на програмата;
· с ъответните действия по издаване на държавната гаранция по чл. 100 ЗДБРБ за 2015 г.
Българската банка за развитие (ББР)
ББР участва в договарянето на споразумението/
споразуменията за предоставяне на заеми на ББР
за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение
на програмата, за които ще се издава държавна
гаранция съгласно чл. 100 ЗДБРБ за 2015 г. ББР
сключва договори за целево финансиране с кмета
на съответната община и с областния управител.
ББР ще поддържа публичен регистър на подадените искания за сключване на договори за целево
финансиране, както и на сключените договори за
целево финансиране.
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ) – координатор на
програмата
МРРБ координира процеса, издава необходимите методически указания и подготвя необходимите
образци за кандидатстване пред общината. МРРБ
чрез дирекция „Жилищна политика“ оказва подкрепа на общините при реализиране на програмата.
МРРБ:
· о сигурява методическо ръководство по нефинансовите аспекти на програмата;
· н аблюдава процеса по изпълнение на програмата;
· в рамките на бюджетната процедура за
съответната година планира средствата за
помощта за включване в държавния бюджет
и в средносрочната бюджетна прогноза.
Община
Общината отговаря за цялостното техническо
и финансово администриране на програмата на
своята територия.
Общината:
· п риема заявления от сдруженията на собствениците и сключва договор със съответните
сдружения по предоставянето на финансирането и помощта;
· договоря и разплаща всички дейности по
обновяването;
· сключва договори за целево финансиране с
ББР и с областния управител за съответното
финансиране.
В допълнение общините:
· в одят публичен регистър на сдруженията
на собствениците: кметът на общината или
оправомощено от него длъжностно лице
проверява (съгласно чл. 45, ал. 2 ЗУЕС) дали
са спазени изискванията на ЗУЕС при вписване на сдружението и издават удостоверение
за регистрация (съгласно чл. 46а ЗУЕС) на
сдружението;
· и здават разрешения за строеж (при необходимост);
· в случаите на собственост на жилища в сгради, където СС инициират кандидатстване,
общините участват в общото събрание на
СС и в неговите решения чрез упълномощен
представител;
· п ровеждат информационни/разяснителни
кампании – провеждане на срещи с домоуправители, разпространение на информационни
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материали на подходящи публични места и
в жилищните квартали и др.;
· у пражняват инвеститорски контрол.
Кметовете на общини предприемат необходимите действия за осигуряване реализацията на
програмата на своята територия.
Кметовете на общини следва да поддържат
досие за всяка финансирана и обновена сграда.
Досието с оригиналните документи за всяка сграда
се предава на областния управител с приемо-предавателен протокол след въвеждането на сградата
в експлоатация и подписване на протокола съгласно чл. 12 от договора за целево финансиране
(приложение № 11).
Кметовете на общини провеждат процедурите
за възлагане на дейностите съгласно Закона за
обществените поръчки и приложимите нормативни актове.
Общината следва да поддържа регистър, в
който да регистрира подадените заявления от СС,
както и да поддържа база данни за изпълнението
на програмата.
Областни управители
Областният управител:
· в качеството си на представител на държавата
подписва договор за целево финансиране с
общината и ББР след проверка за наличие
на предпоставките за одобряване на сградата,
а именно:
o н аличие на цяла сграда;
o н аличие на 36 самостоятелни обекта с
жилищно предназначение в сградата;
o н аличие на сдружение на собствениците,
регистрирано в общината и в регистър
БУЛСТАТ;
o н аличие на договор между сдружението
на собствениците и общината.
Проверката се извършва чрез попълване на
контролен лист по образец (приложение № 13).
· н аблюдава процеса по обновяването на
жилищните сгради на своята територия в
изпълнение на договора за целево финансиране, включително участва в приемателните
комисии за обектите, и подписва всички
протоколи по време на строителството.
Сдруженията на собствениците се създават по
реда на чл. 25, ал. 1 ЗУЕС. За целите на програмата не са допустими сдружения, създадени с цел
и осъществяващи друга дейност, в т.ч. по чл. 25,
ал. 2 ЗУЕС, включително стопански дейности, като
отдаване под наем на общи части. Сдруженията
на собствениците:
· подават ЗИФП в общината;
· о съществяват контрол върху изпълнението
на обновяването за енергийна ефективност
в съответната жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице или чрез представляващия сдружението;
· сключват договор със съответната община.
Външни изпълнители – избират се от общините
при условията и по реда на ЗОП.
Избраните изпълнители трябва да покрият
следните дейности:
· и зготвяне на обследвания за установяване
на техническите характеристики, свързани
с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и
ал. 2 ЗУТ;
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· и
 зготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ
в съответствие с нормативните изисквания
за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и
наредбите за неговото прилагане;
· и зготвяне на технически/работни проекти и
осъществяване на авторски надзор;
· и зпълнение на СМР;
· и звършване на оценка за съответствие на
инвестиционните проекти и упражняване на
строителен надзор, ако се изискват;
· у пражняване на инвеститорски контрол.
3. Допустимост на сгради, финансова помощ,
дейности и разходи, разпределение на разходите
Териториален обхват
Дейностите по Националната програма ще
се осъществяват на територията на Република
България в рамките на 265 общини.
Целеви групи
Безвъзмездна финансова помощ могат да получават сдружения на собствениците, регистрирани
по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради.
Критерии за допустимост на сградите
Допустими са всички многофамилни жилищни
сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС
(едропанелно жилищно строителство); ППП
(пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен
кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им,
с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно
предназначение.
При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска
дейност, както и в случаите на отдаване под наем
или извършване на дейност от търговци и/или
лица със свободни професии, собствениците на
тези обекти ще се третират като получатели на
минимална помощ (de minimis)1 съгласно Закона
за държавните помощи.
Програмата се реализира съгласно схема за
минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г. относно прилагането на
„Минимална помощ“ е помощта, която не нарушава
и не застрашава конкуренцията или има незначително
въздействие върху нея поради своя минимален размер,
както е дефинирано в действащия Регламент на ЕО
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора
за функциониране на Европейския съюз по отношение
на минималната помощ (Регламент (ЕО) № 1998/2006
на Комисията от 15.12.2006 г. относно прилагането
на членове 87 и 88 от Договора към минималната
помощ (OJ, L 379 от 28.12.2006 г., променен, OJ, L
201 от 04.08.2011 г.) и Регламент (ЕО) № 1860/2004
на Комисията относно прилагането на чл. 87 и 88
от Договора за създаване на Европейската общност
относно минималната помощ в областта на земеделието и рибарството. Считано от 1.1.2014 г. Регламент
(ЕС) № 1998/2006 на Комисията от 15.12.2006 г. се
заменя от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г., съответно Регламент (ЕО)
№ 1860/2004 на Комисията се заменя с Регламент
(ЕС) № 1535/2007 и Регламент (ЕС) № 1408/2013 г.
Считано от 1.1.2014 г. Регламент (ЕС) № 1998/2006
на Комисията от 15.12.2006 г. се заменя от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г., съответно Регламент (ЕО) № 1860/2004 на
Комисията се заменя с Регламент (ЕС) № 1535/2007
и Регламент (ЕС) № 1408/2013 г.
1
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членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта „de minimis“ (OB,
L 352 от 24.12.2013 г.). Условията на схемата се
съдържат в допълнителни указания (приложение
№ 14), неразделна част от тези указания, като при
противоречие между указанията и условията на
схемата за минимална помощ се прилагат специалните условия на схемата. Съответната община
е администратор на минимална помощ за БФП,
предоставена на нейна територия, съобразно Закона за държавните помощи.
При наличие на собственици на самостоятелни
обекти в сградата, в които се упражнява стопанска
дейност, но които са извън обхвата на схемата за
минимална помощ, собствениците ще заплащат
на общината съответната част от разходите за
обновяването на припадащите им се общи части
и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект.
При наличие на свързано строителство, а
именно няколко блок-секции или сгради (блокове),
които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен
ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да
кандидатства заедно по Националната програма.
По изключение, при невъзможност за участие
на цялата група, и по преценка на общината от
съответната група може да бъде допуснато да
кандидатстват минимум половината от свързаните блок-секции/сгради, които следва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни
обекта и да са последователно разположени. Това
изключение важи за група минимум от две блоксекции или за група от повече от две свързано
застроени сгради.
По изключение и по преценка на общината през
2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и
сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди
1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.
От 2016 г. ще са допустими:
· м ногофамилни жилищни сгради, строени по
индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно
жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж);
пълзящ кофраж и разновидностите им, които не попадат в обхвата на Националната
програма – до 36 самостоятелни обекта с
жилищно предназначение, намиращи се в
общини, които не са допустими бенефициенти
по ОПРР 2014 – 2020;
· м ногофамилни жилищни сгради (масивни
сгради), проектирани преди април 1999 г.,
намиращи се в общини, които не са допустими бенефициенти по ОПРР 2014 – 2020.
В допълнение инвестициите следва да се приоритизират, като се даде предимство за най-старите
сгради, сгради с доказани конструктивни проблеми,
застрашаващи живота на живущите в тях. Също
така е необходимо да се търси компактен ефект
от дейностите – например насочване към целева
група сгради в определени квартали, и др.
Финансова помощ
Одобрените сгради ще полу чат до 100 %
безвъзмездна финансова помощ.
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ССО, в които се упражнява стопанска дейност,
са получатели на минимална помощ съгласно
механизма на схемата за минимална помощ или
заплащат съответната част от разходите.
Критерии за подбор на жилищни сгради за
обновяване
Сградите, които отговарят на условията за
допустимост, ще бъдат избрани да получат безвъзмездна финансова помощ, ако изпълняват
следните условия:
· з аявление за финансова помощ е подадено
за цялата сграда;
· р егистрирано e СС за всяка блок-секция в
сградата/на цялата сграда при условията
и по реда на чл. 25, ал. 1 ЗУЕС и са взети
всички изискуеми решения в съответствие
с изискванията на закона и тези указания – документ, удостоверяващ вписването
на сдружението в публичния регистър на
съответната община (съгласно ЗУЕС), в
регистър БУЛСТАТ, и протокол от общото
събрание;
· с градата е допустима съгласно изискванията
на програмата;
· и ма съгласие на всички ССО, които използват
самостоятелните обекти или части от тях
за извършване на стопанска дейност, както
и за отдаване под наем или извършване на
дейност от търговци и/или лица със свободни професии за стопанска дейност, за
получаване на минимална помощ съгласно
механизма на програмата за минимални
помощи 2 , както и за заплащане на съответните разходи, когато това е приложимо
(включително попълване на съответните
декларации);
· и ма съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до самостоятелните
обекти – това се отразява от членовете на
СС в протокола от общото събрание на СС;
собствениците, които не членуват в сдружението, попълват декларации за осигуряване
на достъп по образец (приложение № 12).
Общината следва да създаде механизъм за
контрол и гарантиране на изпълнението на
посочените услови я за стопанск ите обекти,
както и за изпълнение на условията на схемата
за минимална помощ, съответно условия за
заплащане (събиране) на разходите, когато това
е приложимо.
По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение
на сграда, ако не са представени документи/
декларации за осигуряване на достъп до всички
самостоятелни обекти. Изключението може да се
прилага за не повече от 5 % от самостоятелните
обекти. При това изключение общината следва
да намери подходящо техническо решение да се
извършат дейностите по обновяването, включително в съответните самостоятелни обекти при
Ще бъде разработен допълнително, при спазване
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis (OB L
352 от 24.12.2013 г.).
2
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необходимост, с оглед на постигане на цялостна
визия на сградата и клас на енергопотребление
„С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г.
за енергийна ефективност на сгради. При това
изк лючение общината задъл ж ително следва
да съблюдава изискванията на програмата по
отношение на схемата за минимална помощ
и за тези самостоятелни обекти, за които не е
представена декларация-образец за достъп (приложение № 12). Ако сред тях има самостоятелни
обекти, които се използват за извършване на
стопанска дейност, в т.ч. в случаите на отдаване
под наем или извършване на дейност от търговци
и/или от лица със свободни професии, то към
тях задължително са приложими правилата на
схемата за минимална помощ.
При това изключение задължително решенията на сдружението за осигуряване на достъп до
самостоятелните обекти и за съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото
и енергийното обследване допустими дейности
се внасят за приемане от общото събрание на
собствениците при изискванията за кворум и
мнозинство съгласно ЗУЕС. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо
събрание на собствениците по реда на раздел ІІ
от ЗУЕС, като следва да се попълни протокол
от общото събрание по образец (приложение
№ 17). В този случай членовете на сдружението
участват в общото събрание на собствениците
или определят представител, който гласува с
дял, равен на идеалните части, с които е взето
решението в сдружението.
Критерии и правила за оценка на жилищните
сгради
Положително ще бъдат оценени всички сгради,
които отговарят на критериите за допустимост и
подбор и които ще получат одобрение за получаване на финансова помощ по реда на заявяване
и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс. Редът на заявяване се определя от
момента на изпълнение на всички изисквания
към заявлението.
Допустими дейности
Допустимите дейности за финансиране са:
· дейности по конструктивно възстановяване/
усилване/основен ремонт, в зависимост от
повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради,
които са предписани като задължителни за
сградата в техническото обследване;
· о бновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на
покрив, фасада, освежаване на стълбищна
клетка и др.);
· и зпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за
енергийна ефективност:
ü По външните сградни ограждащи елементи:
o подмяна на дограма (прозорци, врати,
витрини и др.);
o т оплинно изолиране на външните
ограждащи елементи (външни стени,
покриви, подове и др.).
ü По системите за поддържане на микроклимата:
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ο о
 сновен ремонт, модернизация или
подмяна на локални източници на
т оп л и на/ко т ел н и с т опа нс т ва и л и
прилежащите им съоръжения – собственост на ССО, включително смяна
на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
ο и зграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми
източници за енергийните потребности на сградата;
ο р емонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за
отопление, охлаждане и вентилация
на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
ο р еконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като
се осигурява индивидуално отчитане
на разхода на топлина за всеки ССО
в сградата;
ο р емонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на
сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
ο и нсталиране на система за автоматично централизирано управление
на топ лоподаването при лока лни
източници – собственост на ССО;
ο и нсталиране на система за автоматизирано централизирано управление
на осветлението в общите части на
жилищната сграда;
ο г азифициране на сгради (монтиране
на газов котел и присъедин яване
към г ра дска газоразпределителна
мрежа, когато е налична в близост
до сградата);
ο м ерки за повишаване на енергийната
ефективност на асансьорите.
ü Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на
мерките за енергийна ефективност и
съответното възстановяване на общите
части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.
Съпътстващите строителни и монтажни
работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние,
нарушено в резултат на обновяването на
общите части и на подмяната на дограма
в самостоятелния обект.
ВАЖНО!
По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас
на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност
на сгради.
ВАЖНО!
Няма да се финансират:
· Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти.
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· П
 одмяна на асансьори с нови или втора
употреба.
· О бзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти.
Допустими разходи по сградата
В рамките на програмата се включват следните разходи, формиращи бюджета за обновяване
на сградата:
– р азходи за изготвяне на обследване за
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169,
ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 ЗУТ, и за съставяне
на технически паспорт;
– р азходи за изготвяне на обследване за
енергийна ефективност;
– р азходи за СМР;
– р азходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти;
– р азходи за оценка на съответствието на
проектите;
– р азходи за авторски надзор;
– р азходи за строителен надзор и инвеститорски контрол;
– р азходи, свързани с осиг у ряването на
необходимите разрешителни документи,
изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях
такси, дължими на съответните компетентни органи;
– р азходи, свързани с въвеждането на обекта
в експлоатация.
Недопустими разходи по сградата
· В сички разходи извън посочените като
допустими.
· В сички разходи за дейности, които не са
предписани в резултат на извършеното
техническо и енергийно обследване.
· Р азходи за ремонт в самостоятелните
обекти извън тези по възстановяване на
първоначалното състояние на обектите
вследствие ремонта на общите части или
подмяната на дограма.
4. Информационна кампания
Информационната кампания има за цел:
· д а се повиши информираността на целевите
групи – ССО в жилищни сгради в режим на
етажна собственост, относно необходимостта от обновяване за енергийна ефективност
на сградите и да се провокира мотивацията
им за предприемане на мерки за обновяване
за енергийна ефективност;
· д а се разяснят условията за кандидатстване за получаване на финансова помощ за
енергийна ефективност в многофамилни
жилищни сгради.
Информационната кампания се осъществява
от общината. МРРБ оказва подкрепа на общините при осъществяване на кампаниите, които
те провеждат.
Общината:
· о тговаря за планирането и провеждането
на информационната кампания на своята
територия;
· п одготвя и отпечатва/продуцира информационни материали;
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· о
 рганизира пресконференции, общи срещи
на управители и други медийни и информационни събития за ангажиране вниманието
на гражданите;
· р азпространява директно информационни
материали (дипляни, брошури, видеоклипове и др.).
Информацията се разпространява чрез различни канали на достъп – средства за масова
комуникация и пряко организирани срещи и
друг тип форуми, дни на отворените врати и др.
II. КАНДИДАТСТВАНЕ, ОЦЕНКА, СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ
1. Учредяване и регистриране на СС
Безвъзмездна финансова помощ за обновяване
за енергийна ефективност може да се предоставя
само на СС на допустима сграда.
ВАЖНО!
За целите на програмата е необходимо да се
регистрира едно СС за тази част от сградата,
която представлява блок-секция, независимо от
броя на входовете в нея или за цялата сграда.
Избраният управителен съвет действа от името на всички собственици в блок-секцията/
сградата.
При вече регистрирано сдружение за управление на някой от входовете, при наличие на
повече от един вход в блок-секцията/сградата,
следва да се регистрира СС по силата на ново
учредително събрание. Пререгистрацията на
сдружението следва да отчита всички изисквания на ЗУЕС и на тези указания.
Учредяване и регистриране на СС се извършва
по реда на раздел III от ЗУЕС. В Споразумението
за създаване на сдружение (приложение № 4 по
образец) следва да се посочи предметът на дейност на сдружението (в конкретния случай по
чл. 25, ал. 1 ЗУЕС): „За усвояване на средства от
фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ
и субсидии и/или използване на собствени средства
с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на
етажна собственост собствениците могат да
учредяват сдружение.“
В случай че сградата се състои от блок-секции,
СС може да се създаде отделно за всяка блоксекция. Сдружението се създава от собственици,
представляващи не по-малко от 67 % идеални
части от идеалните части на собствениците от
общите части в сградата/блок-секцията. Когато
сборът от процентите на идеалните части на
собствениците от общите части в сградата не е
равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17,
ал. 5 и 6 ЗУЕС.
По отношение на срока, за който се създава
СС: следва да се обърне внимание на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 ЗУЕС – когато сдружението
има предмет на дейност по чл. 25, ал. 1, то се
учредява за неопределен срок.
Сдружението, получило безвъзмездна финансова помощ по програмата, може да се прекрати
с решение на общото събрание след изтичане
на гаранционните срокове за извършените СМР
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по програмата, но не по-рано от 5 години от
приключването на дейностите по сградата.
В Споразумението за създаване на сдружение
задължително се отразяват разпоредбите на
чл. 30, ал. 2: „Собственик не може да прекрати
членството си в сдружението при одобрен проект
на етажната собственост за усвояване на средства
от Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии
или собствени средства за обновяване на сградата
или части от нея.“, и чл. 30, ал. 3: „Членството в
сдружението може да се прекрати след изтичане на
гаранционните срокове за извършените строителни
и монтажни работи по проекта по ал. 2, но не порано от 5 години от приключването им“, както
и посочените като задължителни разпоредби в
образеца на споразумение.
След учредяване на СС в 14-дневен срок от
провеждането на учредителното събрание по реда,
предвиден в закона, се извършва регистрацията
на СС в общината. Общинските власти вписват
СС в публичен регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация, копие от
което се прилага към ЗИФП.
СС се вписва в регистър БУЛСТАТ (чл. 25,
ал. 5 ЗУЕС). Копие от регистрацията по БУЛСТАТ
се прилага към ЗИФП.
При необходимост и поискване от етажната
собственост общината оказва подкрепа за учредяване и регистриране на сдружение и за оформяне
на юридическите аспекти на взаимоотношения
между собствениците.
ВАЖНО!
Споразумението за създаване на СС не поражда други права и задължения за членовете
на Сдружението освен конкретния предмет на
дейност – получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата.
2. Консултиране, подпомагане и кандидатстване
Информационната/разяснителната кампания
е платформата, която ще се използва за целите на
идентифициране на сгради. Общината организира
и провежда консултации по места – поединично
и/или групово:
ü Поединично: в определени (удобни за потенциалните кандидати) часове и на място,
посочено от общината, се отговаря на въпроси и се дават пояснения на гражданите.
ü Г рупово: по заявка от етажни собствености
на сгради и при наличие на вече постигната
добра степен на информираност и принципно съгласие за обновяване на сградата
експерти на общината присъстват на общи
събрания за групово консултиране на ССО.
Наби ра не т о на и н т ерес о т е та ж н и с об ствености/СС за обновяване на сградите им
и кандидатстването пред общината ще бъде
непрекъснат процес, който ще се извършва до
обявяване изчерпването на лимита 100 000 000
лева (представляващи 10 % от общия наличен
финансов ресурс по Програмата) за дейностите
по техническо и енергийно обследване на сградата (съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от приложение
№ 11). Лимитът ще се следи текущо и в зависи-
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мост от броя на сградите и предвидените СМР
по тях може да бъде актуализиран при наличие
на свободен ресурс.
СС заявяват интерес пред общината чрез
ЗИФП (приложение № 5 – образец) за участие
в програмата на базата на постигнато 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС).
ВАЖНО!
По програмата могат да бъдат обновени
единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т ЗИФП за
обновяване на цялата сграда.
Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС от обновяване за
енергийна ефективност. ЗИФП съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия
сдружението. В случай че сградата се състои от
няколко секции, съответно в нея е регистрирано
повече от едно СС, заявлението се подписва от
представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения:
· С правка за ССО по образец – приложение
№ 6 – попълва се за цялата сграда общо и се
подписва от представителите на всички СС
в сградата;
· Удост оверение за вписване в рег ист ър
БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;
· Покана за провеждане на общо събрание
на СС по образец – приложение № 7 – копие,
заверено „Вярно с оригинала“;
· П ротокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 8 – копие, заверено
„Вярно с оригинала“;
· П ротокол от общото събрание на СС по образец – приложение № 9, съдържащ решения
съгласно Методическите указания – копие,
заверено „Вярно с оригинала“;
· Покана за провеждане на общо събрание
на собствениците по образец – приложение
№ 15, Протокол за поставяне на поканата
по образец – приложение № 16, Протокол
от общото събрание на собст вениц и те
(етажната собственост) – приложение № 17,
съдържащ решения съгласно Методическите
указания – копие, заверено „Вярно с оригинала“, ако е приложимо;
· Д руго (описва се).
ЗИФП се комплектуват и подават в общината до обявяване изчерпването на средствата за
финансова помощ.
В протокола задължително се вписват датата
и мястото на провеждането на общото събрание,
дневният ред, явилите се лица и идеалните части
от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените
предложения и приетите решения. Извършва се
нотариална заверка на подписа на управителя.
Протоколните решения, които се оформят в
протокол от ОС на СС (приложение № 9), съдържат следните точки:
1. В земане на решение за кандидатстване на
сградата за обновяване по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата);

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

2. В
 земане на решение за подаване на ЗИФП
в общината за целите на обновяване на
сградата и упълномощаване на управителя/
председателя на УС да подаде ЗИФП;
3. Поемане на задължение за осигуряване
съгласието на всички собственици да осигурят достъп по предварително съгласуван
график (между СС/ССО и ВИ) до всеки
самостоятелен обект от етажната собственост. Решението се приема задължително
с единодушие;
4. Д аване на съгласие за изп ъ лнение на
предложените в резултат на техническото
и енергийното обследване допустими дейности съгласно правилата на Програмата,
в това число всички мерки, необходими
за привеждане на сградата в съответствие
с нормативните минимални изисквания
за енергийна ефективност. Решението се
приема задължително с единодушие;
5. В земане на решение за сключване на договор между СС и общината при условията
на Програмата;
6. О пределяне на лице (техническо лице или
представляващия сдружението), което да
бъде упълномощено да представлява СС
при изпълнение на следните фу нк ции:
упражнява контрол при приемането на
изработения технически проект, изпълнените СМР от името на СС, като подписва
протокол за предаване на строителната
площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта, както и
протоколите за приемане на изпълнените
количества и видове строително-ремонтни
работи и др. по Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време
на строителството, до пълна реализация на
провежданите мерки по обновяване.
Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации
по образец (приложение № 12) от собствениците,
нечленуващи в СС.
Общото събрание за вземане на решение
се свиква чрез покана по образец (приложение
№ 7), подписана от управителя или от лицата,
които свикват общото събрание (чл. 12 ЗУЕС).
Тя се поставя на видно и общодостъпно място
на входа на сградата не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събранието. Срокът от
седем календарни дни започва да тече от датата,
следваща датата на поставяне на поканата, и
спира да тече в деня, следващ изтичането на
пълни седем дни (например при покана, поставена на 1-во число, срокът започва да тече от
2-ро число и изтича на 8-о число. В този случай
събранието ще се счете за законосъобразно, ако
е проведено най-рано на 9-о число). При наличие
на самостоятелни обекти – общинска, държавна
или друга собственост, кметът на общината или
съответният орган, на който е предоставено
управлението върху имота, също следва да бъде
уведомен. В поканата се посочват дневният ред
на общото събрание, датата, часът и мястото на
провеждането му. „Датата и часът задължително
се отбелязват върху поканата от лицата, които
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свикват общото събрание, за което се съставя
протокол.“ (чл. 13, ал. 1 ЗУЕС). Протоколът за
залепване на поканата по образец (приложение
№ 8) се отнася за датата и часа, на които е поставена поканата, и служи за удостоверителен
документ след промените в закона и за отмяна
на разписките за връчване.
В конкретния случай целта за свикване на
общо събрание е вземане на решение за подаване
на ЗИФП в общината за целите на обновяването
и необходимите съпътстващи решения, както са
описани в образеца. Решенията се оформят с
протокол на ОС на СС. На събранието се избира
протоколчик, който отразява дискусията и взетите решения. Решенията се вземат с мнозинство
не по-малко от 67 % от представените идеални
части в сдружението. Решенията на сдружението
се внасят за приемане от общото събрание на
собствениците, когато в сдружението не членуват
всички собственици на самостоятелни обекти
в сградата. Управителният съвет (управителят)
на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от ЗУЕС. В
този случай членовете на сдружението участват
в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен
на идеалните части, с които е взето решението
в сдружението. Когато сдружението е учредено
от всички собственици на самостоятелни обекти
в сградата, общото събрание на сдружението
има и правомощията на общото събрание на
собствениците.
Поканата (и ли нейно копие) се п ри лага
впоследствие към ЗИФП като доказателствен
материал за законосъобразността на проведеното събрание.
В случаите, когато сборът от процентите на
идеалните части на собствениците в общите
части на сградата не е равен на 100 и се прилагат
разпоредбите на ЗУЕС – чл. 17, ал. 4, 5 и 6, те се
приравняват към 100: идеалните части за всеки
самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния
обект и складовите помещения, придадени към
обекта, разделен на сбора от площта на всички
самостоятелни обекти и придадените складови
помещения, като така полученото число се преобразува в процент.
Решение за разпределение на идеалните части
от общите се взема в случаите, предвидени в
ЗУЕС (чл. 17, ал. 4, 5 и 6), и се отразява в протокола по образец (приложение № 3), а именно:
– „Когато в документите за собственост на
самостоятелните обекти в сгради в режим на
етажна собственост не са посочени съответните
идеални части от общите части на сградата;
– когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на
сградата не е равен на 100;
– когато управлението се осъществява във
всеки отделен вход, а сборът от процентите на
идеалните части на собствениците от общите
части във входа не е равен на 100“.
Когато разпределението на идеалните части се одобрява с решение на общото събрание, то следва да е гласувано с мнозинство

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

не по-малко от две трети от самостоятелните
обекти в сградата.
Справка за ССО по образец (приложение № 6)
Сп равката съд ържа и ден т ификац и я та на
самостоятелните обекти, предназначението и
застроената площ на обектите, трите имена
и адреса в етажната собственост на собствениците – в случаите на физически лица, а в
случаите, при които собственик е юридическо
лице или едноличен търговец – наименованието,
БУЛСТАТ или единен идентификационен код
(ЕИК); идеалните части на обекта от общите
части на сградата (в проценти).
Документът дава описание на всички самостоятелни обекти в цялата сграда. Попълва
се от управителя/ите. От този документ се
идентифицират: броят на обектите с жилищно
предназначение и с друго предназначение, както
и обектите, в които се развива стопанска дейност, които се отдават под наем или в които се
извършва дейност от търговци и/или лица със
свободни професии.
Информацията за идеалните части на обектите от общите части на сградата се попълва на
база на предоставени данни от собствениците
по нотариален акт или друг документ за собственост. Когато разпределението на идеалните
части е извършено с решение на общото събрание, информацията в справката се попълва в
съответствие с тези решения.
Информацията за идеалните части на обектите
от общите части служи преди всичко за изчисляване на кворума за вземане на решения и за
проверка на тяхната законосъобразност, както
и за разпределяне на разходите, подлежащи на
плащане от ССО, когато е приложимо, съответно
за определяне на размера на инвестицията за
всеки самостоятелен обект и на минималната
помощ.
3. Оценка на ЗИФП
След получено ЗИФП общината проверява
подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В случай на липсващи документи
общината изисква от СС да бъдат предоставени.
В процеса на оценката всеки кандидат получава положителна или отрицателна оценка.
За отстраняване на пропуски могат да бъдат
изисквани допълнителна информация и/или
документи.
Само СС, подали ЗИФП, съдържащо пълния
изискуем пакет от документи, и отговарящи на
изискванията на програмата, ще получат положителна оценка.
Получилите положителна оценка ще бъдат уведомени от общината за това писмено. СС, чиито
заявления не получат положителна оценка, ще
бъдат уведомени писмено за причините. Допуска
се повторно подаване на заявление в рамките
на програмата и преди обявяване изчерпването
на ресурса за финансова помощ.
Общината следва да създаде на своята територия процедура за извършване на оценка на
подадените заявления и сроковете, в които тя
ще се извършва.
4. Сключване на договор и финансиране на
дейностите
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СС, чиито заявления са одобрени, ще бъдат
поканени от общината да сключат договор по
образец (приложение № 10). В случаите на повече
от едно сдружение в сградата договорът се подписва от представителите на всички сдружения.
СС, които нямат възможност да сключат
договора в разумен срок, уведомяват общината
за причините и за необходимостта от отлагане
на сключването на договор.
С договора СС дава мандат на общината
в лицето на кмета да извърши от негово име
действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране
на всички дейности по обновяването. С договора се цели правно да се ангажира СС предвид
разходването на публичен ресурс в полза на СС,
от една страна, а от друга – да се урегулират
отношенията. Договорът съдържа условията за
предоставяне на финансова помощ и определя
права и задължения на страните.
След сключване на договора между общината
и СС общината от името на СС сключва договор за целево финансиране с ББР и с областния
управител по образец (приложение № 11).
ББР ще сключва договори за целево финансиране до достигане на лимита 100 000 000
лева (представляващи 10 % от общия наличен
финансов ресурс по Националната програма) за
дейностите по техническо и енергийно обследване на сградата (съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от
договора за целево финансиране – приложение № 11).
Лимитът ще се следи текущо и в зависимост от
броя на сградите и предвидените СМР по тях
може да бъде актуализиран при наличието на
свободен ресурс.
Предвид начина на финансиране и предоставяне на БФП по Програмата и поради това, че
договарянето, разплащането и финансирането се
извършва чрез кмета на общината от името и
за сметка на СС, тези дейности и свързаното с
тях финансиране и разплащане не се отразяват
по бюджетите на общините. Всички операции
по програмата, с изключение на разходите на
общината по администриране на процеса, не
засягат бюджета на общината, включително и
по отношение на показателите за поети ангажименти и нови задължения за разходи.
За обществените поръчки, организирани и
проведени за повече от една сграда, за целите на
финансирането за всяка изпълнена дейност по
обновяване в сграда, в която има регистрирани
повече от едно СС, общината следва да осигури
възможността дейността за всяка конкретна блоксекция, за която има регистрирано СС, да бъде
остойностена и платена отделно. В този случай
общината има ангажимент да подаде информация
за отделната дейност към ББР преди подписване
на анекс към договора за целево финансиране
за съответната фаза.
За обществените поръчки, организирани и
проведени за конкретна/и сграда/и, в която
има регистрирани повече от едно СС, общината
следва да осигури възможността дейността за
всяка конкретна блок-секция, за която има регистрирано СС, да бъде остойностена и платена
отделно (чрез наличие на обособени позиции).
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В този случай общината има ангажимент да
подаде информация за отделната дейност към
ББР преди подписване на анекс към договора за
целево финансиране за съответната фаза.
III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВЯВАНЕ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
1. Изготвяне на обследвания за установяване
на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 ЗУТ,
и на технически паспорти на сградите
Сключването на договор между СС и общината
е предпоставка и основание общината да възложи
извършването на обследване за установяване на
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 ЗУТ
на външен изпълнител, който ще бъде избран
от общината по реда на ЗОП.
Обследване за установяване на техническите
характеристики, свързани с удовлетворяване на
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 ЗУТ, ще
се изпълнява в съответствие с изискванията,
определени в глава трета на Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Обследването ще послужи за:
а) установяване на конструктивната устойчивост на сградата;
б) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно
допустимите за финансиране дейности;
в) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда;
г) даване на предписания и определяне на
график за изпълнението на други ремонтни
дейности, които не са допустими за получаване
на финансова помощ, но изпълнението на които
е необходимо за правилното функциониране на
сградата.
В случай че липсва първична техническа
док у мен тац и я, обследването ще вк лючва и
възстановяването є в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните
заснемания.
Възстановената документация ще послужи
за последващо изработване на техническата документация за нуждите на обновяването, както
и при обследване за енергийна ефективност на
обектите.
ВАЖНО!
По Националната програма ще се финансират единствено тези дейности по конструктивно
възстановяване/усилване/основен ремонт, в
зависимост от повредите, настъпили по време
на експлоатацията на сградата, които са предписани като задължителни в техническото
обследване!
2. Обследвания за енергийна ефективност
на сградите
Обследването за енергийна ефективност се
възлага на външен изпълнител, който ще бъде
избран от общината по реда на ЗОП.
Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи мерки за
постигане на съответствие с изискванията за
енергийна ефективност съгласно разпоредбите
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на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради“ от ЗЕЕ и
при условията и по реда, определен от Наредба
№ 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В съответствие
с изискванията на тази наредба докладът за
енергийното обследване трябва да представи
формирани алтернативни пакети от мерки със
съответстваща технико-икономическа и екологична оценка.
ВАЖНО!
По Националната програма ще се финансира икономически най-ефективният пакет от
енергоспестяващи мерки за сградата, с който
се постига клас на енергопотребление „С“ в
съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.
За изпълнение на задължителните мерки по
обновяване на сградата, предписани в резултат
на техническото и енергийното обследване,
собствениците дават предварително съгласие
чрез протокола от ОС на СС (приложение № 9)
и декларации от собствениците, нечленуващи в
сдружението.
В случаите, когато обследването за енергийна ефективност предписва някоя от посочените
дейности, се изисква съгласие на всички собственици в сградата:
o п одмяна на локални източници на топлина/
котелни стопанства или прилежащите им
съоръжения – собственост на ССО, включително смяна на горивната база при доказан
енергоспестяващ и екологичен ефект;
o и зграждане на системи за оползотворяване
на енергията от възобновяеми източници
за енергийните потребности на сградата;
o р емонт или подмяна на амортизирани общи
части на системите за отопление, охлаждане
и вентилация на сградата за повишаване
на енергийната ефективност;
o р еконструкция на вертикалната система за
отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на
топлина за всеки ССО в сградата;
o р емонт или подмяна на електрическата
инсталация в общите части на сградата;
o г азифициране на сградите (монтиране на
газов котел и присъединяване към градска
газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата);
o м ерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
3. Разработване на технически/работен проект
за нуждите на обновяването
Изготвянето на технически/работен проект за
нуждите на обновяването се възлага на външен
изпълнител с екип от правоспособни проектанти, който ще бъде избран от общината по реда
на ЗОП. На същия ще му бъде предоставена
информацията от продуктите, произведени по
реда на дейност по т. 1 и 2.
Технически/работни проекти за нуждите на
обновяването следва да бъдат изготвени съгласно
ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдър-
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жанието на инвестиционните проекти и друга
свързана подзаконова нормативна уредба по
приложимите части в зависимост от допустимите
и одобрени за финансиране дейности. Проектите
следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойностни сметки, по приложимите части.
Техническият/работният проект следва да бъде
надлежно съгласуван с всички експлоатационни
дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината.
В обяснителните записки проектантите следва
подробно да опишат необходимите изходни данни,
дейности, технико-икономически показатели,
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти
и системи) с технически изисквания към тях в
съответствие с действащи норми и стандарти и
технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват
в обхват и съдържание съгласно изискванията
на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на
скица и виза за проектиране, ако е приложимо.
Тези документи се осигуряват от проектанта.
При изготвяне на проектна документация
екипът на външния изпълнител за разработване
на инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за
сградата техническо и енергийно обследване с
ЕСМ. Техническият/работният проект за нуждите
на енергийното обновяване следва да съдържа
само части и мерки, които са допустими за получаване на ФП по програмата.
Док лад за съответствие на тех ническата
документация със съществените изисквания се
изготвя от външния изпълнител, който ще осъществява строителен надзор и ще бъде избран
предварително по реда на ЗОП.
4. Изпълнение на СМР, строителен надзор,
авторски надзор. Инвеститорски контрол
За изпълнението на СМР за обновяване за
енергийна ефективност се провежда процедура
по реда на ЗОП.
При същите условия (по реда на ЗОП) общината възлага упражняването на строителен
надзор и инвеститорски контрол.
Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие
с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва
след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.
Разрешение за строеж се издава от съответната
общинска администрация и при представяне на
техническа документация с оценено съответствие
от външния изпълнител (ако е приложимо).
Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят
от изискванията на раздел втори, част трета от
ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания
за изпълнение.
С т рои т ел я т (физи ческо и л и юри д и ческо
лице, притежаващо съответната компетентност)
изпълнява СМР за обновяване за енергийна
ефективност за всеки обект/група от обекти
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в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на
чл. 163 и 163а ЗУТ.
По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност лицензиран
консултант – строителен надзор (чл. 166 ЗУТ),
въз основа на сключен договор за всеки обект/
група от обекти упражнява строителен надзор в
обхвата на договора и съобразно изискванията
на чл. 168 ЗУТ.
Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР съответният външен изпълнител посредством отделни
правоспособни лица, автори на приложимата
проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията
на чл. 162 ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите – автори
на отделни части на технически/работен проект,
се гарантира точното изпълнение на проекта,
спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и
подготовката на проектната документация за
въвеждане на обекта в експлоатация.
Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите възложителят (общината) е
различно лице от собствениците на обекта на
интервенция, като извършва възлагане на СМР
по силата на сключения договор.
Обстоятелствата, свързани със започване,
изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна
ефективност, ще се удостоверяват със съставяне
и подписване от участниците на съответните
актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес,
ще се подписват освен от споменатите по-горе
участници и от упълномощения представител на
СС. Възложителят ще се представлява от общината като реален такъв и СС като собственици
на обекта.
5. Мониторинг и контрол на изпълнението
на СМР
Общината следва да осъществява мониторинг
и текущ контрол по изпълнението на СМР.
Мониторинг и текущ контрол по време на
строителния процес
Осъществява се от:
· В ъншен изпълнител за осъществяване на
строителен надзор и инвеститорски контрол;
· Технически експерти на общината в качеството є на възложител следва да осъществяват
проверки на място;
· П редставител на сдружението на собствениците.
По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване
на обекта за експлоатация следва да се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на
СМР относно:
· с ъответствие на изпълняваните на обекта
работи по вид и количество с одобрените
строителни книжа и КСС;
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· с ъ о т в е т с т вие н а в л а г а н и т е н а о б ек т а
строителни проду кти с предвидените в
проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС,
оферта на изпълнителя и др.;
· с ъответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като
неразделна част от договора за изпълнение
на СМР линейни календарни планове.
Мониторинг от страна на общините във
връзка с проверката на извършените разходи за
обновяване за енергийна ефективност
Проверката на разходите ще се осъществява от експерти на общината. Контролът по
отношение на разходите, извършени от външните изпълнители, има за цел да гарантира,
че финансираните продукти, работи и услуги
са доставени и че разходите по проекта са
действително извършени и са в съответствие
с националните правила и включва:
а) Изв ърш ва не н а 10 0 % док у мен т а л н и
проверки:
· п роверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното
изпълнение на дейност та, вк лючително
реквизити, съгласно действащото законодателство;
· п роверка на съпътстващи док у менти с
доказателствен характер;
· п роверка за аритметични грешки.
б) Извършване на проверки на място:
Оценка на услугите, изготвени от външни
изпълнители
В рамките на програмата изготвените доклади и други документи от технически обследвания, обследвания за енергийна ефективност и
работни проекти трябва да бъдат проверени и
приети от общината по определен от нея ред.
I V. Т Е Х Н И Ч Е С К И И ЗИС К В А Н И Я З А
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОВЕЖ ДАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Строително-технически норми и правила.
Общи изисквания към строежите и изисквания
към строителните продукти в областта на
енергийната ефективност
1. Строително-технически норми и правила.
Общи изисквания към строежите
Националното законодателство в областта
на енергийната ефективност в сградния сектор
включва: ЗЕЕ, ЗУ Т, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за
националната стандартизация и др. Законовите
и подзаконовите нормативни актове постоянно
се хармонизират с правото на Европейския
съюз – Директива 2010/31/ЕС за енергийните
характеристики на сградите, Директива 2009/28/
ЕО за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници, Директива 2012/27/
ЕС за енергийната ефек т ивност, Регламен т
(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне
на хармонизирани условия за предлагането на
пазара на строителни продукти и за отмяна на
Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов
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подход“ и стандартите от приложното им поле,
както и технически норми, методи и принципи
на добрите европейски практики.
Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на
енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за
енергийна ефективност, са, както следва:
На основание на ЗУТ:
· Н аредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
· Н аредба № 5 от 2006 г. за техническите
паспорти на строежите;
· Н аредба № 2 от 2008 г. за проектиране,
изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи
на сгради и съоръжения.
На основание на ЗЕЕ:
· Н аредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване
за енергийна ефективност, сертифициране
и оценка на енергийните спестявания на
сгради;
· Н аредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните
характеристики на сградите;
· Н аредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за
енергийна ефективност на водогрейните
котли и на климатичните инсталации по
чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за
енергийната ефективност и за създаване,
поддържане и ползване на базата данни
за тях.
На основание на ЗЕ:
· Н аредба № 15 от 2005 г. за технически
правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и
съоръженията за производство, пренос и
разпределение на топлинна енергия, както
и методиките за нейното прилагане.
На основание на ЗТИП:
· Н аредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република
България (ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г.),
в сила от 1 март 2015 г.
При проектирането на строежите (сгради
и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат
строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент
(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и
на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на
хармонизирани услови я за предлагането на
пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 ЗУ Т,
както следва:
· н оси моспос обнос т – меха н и ч но с ъп ро тивление и устойчивост на строителните
конст ру к ц ии и на земната основа п ри
натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични
натоварвания;
· б езопасност в случай на пожар;
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х игиена, здраве и околна среда;
достъпност и безопасност при експлоатация;
з ащита от шум;
е нерг и й на ефек т и внос т – и коном и я на
енергия и топлосъхранение;
· у с т ой ч и в о и з по л з в а не н а п ри р од н и т е
ресурси.
Въз основа на проведеното обследване и
предписаните мерки и препоръки проектантът/
ите на инвестиционния проект са отговорни
за проектирането на сградата в съответствие
с приложимите за сградата нормативни актове, както и в съответствие с предписаните
енергоспестяващи мерки от обследването за
енергийна ефек тивност, извършено по реда
на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване
за енергийна ефективност, сертифициране и
оценка на енергийните спестявания на сгради,
и с техническите мерки от обследването на
техническите характеристики на съответната
сграда, извършено по реда на Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите.
В ЗУ Т са определени основните участници в
строителството, техните взаимоотношения, задължения и отговорности, както и изискванията
за извършване на проверка за удостоверяване
изпълнението на изискванията за енергийна
ефек т ивност – ч рез оценка за съо т ветст вие
на израбо т ени т е инвест иц ионни п роек т и и
надзор за изпълнение на строежите съобразно
одобрените инвестиционни проекти. Със ЗУ Т
са регламентирани изискванията и редът за
получаване на разрешение за строеж, съответно
за въвеждане на сградите в експлоатация.
Наредбите за енергийните характеристики
на сградите и за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
се прилагат съгласувано и са нормативната
база за планиране, проектиране, обследване и
сертифициране на сградите.
Минималните изисквания при планиране,
п роек т и ра не, изп ъ лнение и под д ържа не на
сг ра дите по отношение на енергийните им
характеристики са следните:
· д а не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на
съседи т е и за опазва нет о на околната
среда, параметрите на микроклимата да
осиг у ряват нормите за топлинна среда
(комфорт), осветеност, качество на въздуха,
влага и шум;
· о топлителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани
и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество
енергия да е минимално;
· д а са за щ и т ен и с ъс с ъо т ве т с т ва ща на
тя х но т о п редназначение, мест оположение и к лиматични условия топлинна и
шумоизолация, както и от неприемливи
въздействия от вибрации;
· д а са енергоефек тивни, като разходват
възмож но най-малко енерги я по време
на тяхното изграждане, експлоатация и
разрушаване;
· д а са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на
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енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо
и икономически целесъобразно.
Техническият показател, който се нормира в
числова стойност за съответните нива на енергийна ефективност от скалата на класовете на
енергопотребление, е интегрираният показател
„специфичен годишен разход на първична енергия
в kWh/m 2 “. За различните предназначения на
сградите този показател има различни нормативни числови граници за съответните нива
на енергопотребление по скалата от А+ до G.
Съответствието с изискването за енергийна ефективност се счита за изпълнено, когато
стойността на специфичния годишен разход на
първична енергия на сградата попада в диапазона
на числовите граници на съответния енергиен
клас, за който е определено нормативно изискване за принадлежност.
При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се включват
най-малко:
1) ориентацията, размерите и формата на
сградата;
2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните
пространства, в т.ч.:
а) топлинни, включително на вътрешните
конструктивни елементи: топлинен капацитет,
изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;
б) въздухопропускливост;
3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта;
4) системите за отопление и гореща вода
за битови нужди, включително изолационните
характеристики;
5) климатичните инсталации;
6) системите за вентилация;
7) естественото осветление и осветителните
инсталации;
8) пасивните слънчеви системи и слънчевата
защита;
9) естествената вентилация;
10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;
11) външните климатични условия, в т.ч.
разположението и изложението на сградата, и
вътрешните климатични условия;
12) вътрешните енергийни товари.
Посочените елементи участват задължително
в енергийния баланс на сградата, определяйки
я като интегрирана система, която разходва
енергия при съответни климатични условия.
Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за които първото
им въвеждане в експлоатация е до 1 февруари
2010 г. включително, се приема за изпълнено,
когато интегрираният показател – специфичен
годишен разход на първична енергия в kWh/m 2
годишно, съответства най-малко на к лас на
енергопотребление „С“.
Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради е, както следва:
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EPmin, EPmax,
kWh/m2 kWh/m2

А+

<

48

А

48

95

B

96

190

C

191

240

D

241

290

E

291

363

F

364

435

G

>

435

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

A+
A
B
C
D
E
F
G

Техническите норми за минимални изисквания към енергийните характеристики на сградите
и сградните компоненти са разработени въз
основа на ефективността на разходите съгласно
изискванията на делегирания Регламент (ЕС)
№ 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 г.
Постигането на нивата на енергопотребление
по скалата е свързано с прецизна оценка на
инвестициите за подобряване на енергийната
ефективност, които не трябва да надхвърлят
приходите от осъщественото енергоспестяване
и едновременно с това да гарантират целесъобразен срок на възвръщаемост на вложените
средства. Такава оценка – за целесъобразността
на инвестициите за енергоспестяване, включва
оценка на пакети от енергоспестяващи мерки
в различни комбинации и определяне на икономически най-изгодния пакет за достигане на
минималното изискване – клас „С“ на енергопотребление в съществуваща жилищна сграда.
Концепцията за ефективност на разходите е
заложена по категоричен начин и в легалната
дефиниция на понятието „Енергийна ефективност
в сгради“ – това е осигуряването и поддържането
на нормативните параметри на микроклимата в
сградите, тяхното топлосъхранение и икономията
на енергийни ресурси за нуждите на сградите,
с минимални финансови разходи (§ 1, т. 1а от
допълнителните разпоредби на ЗЕЕ).
Анализът на възможностите за използване
на енергията от възобновяеми източници за
потребностите на сградата от енергия е част от
тази оценка, т.е. част от обследването за енергийна ефективност. Енергийното обследване
трябва да докаже ефект на енергоспестяване при
включване на възобновяем източник на енергия
в енергийния баланс на сградата. В случай че
ефектът е количествено доказан с инженерните
изчисления, а инвестицията за ВЕИ – икономически обоснована, мярката за генериране на
енергия от възобновяем източник се комбинира
с други мерки, като се оценява кой е икономически най-изгодният пакет, с който може да се
достигне нормативното изискване за годишен
разход на енергия.
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При реконструкци я, основно обновяване,
основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради, в т.ч. жилищни, въз основа на
анализа се въвеждат в експлоатация инсталации
за производство на енергия от възобновяеми
източници, когато това е технически възможно
и икономически целесъобразно.
Техническите възможности включват:
1) централизирано отопление, използващо
биомаса или геотермална енергия;
2) индивидуални съоръжения за изгаряне
на биомаса с ефективност на преобразуването
най-малко 85 на сто – при жилищни и търговски
сгради, и 70 на сто – при промишлени сгради;
3) слънчеви топлинни инсталации;
4) термопомпи и повърхностни геотермални
системи и др. приложими технологии.
Изискванията и последователността на стъпките при определяне на необходимите параметри и показатели по отношение на енергийната
ефективност се прилагат при проектирането на
нови, както и при реконструкции и обновяване
на съществуващи сгради. Специфичното при съществуващите сгради е, че процесът стартира с
възлагане на обследване за енергийна ефективност
по реда на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране
и оценка на енергийните спестявания на сгради,
издадена на основание на ЗЕЕ.
Обследването за енергийна ефективност е
процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци
и разходи в сградите, определящ обхвата на
технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност.
Извършва се от консултанти (юридически лица)
с право да извършват такава дейност и вписани
по реда на ЗЕЕ в публични регистри в АУЕР.
Тук е важно да се отбележи, че избраният
пакет от приоритетни енергоспестяващи мерки,
предложени с енергийното обследване и съдържащи технически параметри на показателите за
разход на енергия, по същество представляват
технико-икономическото задание за възлагане и
разработване на инвестиционен строителен проект. Това означава, че за да се гарантира на това
място осъществяването на правилна нормативна
връзка между ЗЕЕ и ЗУТ, съответно правилна
взаимовръзка между действията на отделните
участници в процеса по обновяване на сградите,
в техническите спецификации за провеждане и
възлагане на обществени поръчки за проектиране
и строителство следва да бъдат заложени именно
техническите параметри от енергийното обследване, с които е изчислен енергоспестяващият и
екологичен ефект от прилагане на всяка мярка от
предложения като разходно най-ефективен пакет.
Проектантът, съответно консултантът или
общинската администрация, в зависимост от
категорията на строежа съгласно чл. 137 ЗУТ
е компетентен/а да реши дали предложените
енергоспестяващи мерки попадат в обхвата на
дефинициите на реконструкция, модернизация,
основно обновяване или основен ремонт, за които
е необходимо разрешение за строеж, съответно

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

разрешение или удостоверение за въвеждане в
експлоатация.
Необходимо е да се има предвид, че нормативната уредба търпи изменения и динамично
се хармонизира с европейското право. Предвид
това нейното проследяване, познаване и правилно прилагане се превръща в ключов фактор
за безпрепятствено реализиране на програми и
проекти. На това място е важно да се отбележи, че в съответствие с Директива 2010/31/ЕС
в ЗЕЕ беше определен количествен измерител
на понятието „основен ремонт“ и на основание
т. 21д от § 1 от допълнителните разпоредби на
ЗЕЕ „Основен ремонт“ е ремонт на сграда, който обхваща над 25 % от площта на външните
ограждащи елементи на сградата. Въведената
легална дефиниция по смисъла на ЗЕЕ значително улеснява общинските власти, проектантите
и консултантите при определяне на обхвата за
основен ремонт и прилагане разпоредбите на
ЗУТ, съгласно който за извършване на дейности
по основен ремонт се изисква да се издаде строително разрешение. Необходимо е да се има
предвид, че по смисъла на ЗЕЕ:
„Програми за повишаване на енергийната
ефективност“ са дейности и мерки, насочени
към групите крайни потребители на енергия,
които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност.
Означава, че параметрите за енергоспестяване,
заложени в обследването за енергийна ефективност, по същество са и „индикатори за отчитане
на постигнатите резултати“ от програмата, които
подлежат на последваща проверка и мониторинг.
2. Технически паспорт. Техническото обследване за установяване на техническите характеристики на сградата. Препоръки за обхват
Тех н и ческ и я т паспор т на с ъщес т ву ва ща
жилищна сграда се извършва след проведено
обследване за установяване на техническите є
характеристики, свързани с изискванията по
чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ, и включва:
1) съставяне на информационна база данни
за нормативните (проектните) стойности на
техническите характеристики на обследвания
строеж, в т.ч. тези, свързани със съществените
изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ, в т.ч. оценка
за сеизмичната осигуреност на строежа;
2) установяване на действителните технически
характеристики на строежа по разделите на част
А от техническия паспорт;
3) анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието
им с нормативните стойности, определени в т. 1;
4) разработване на мерки;
5) съставяне на доклад за резултатите от
обследването.
Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната осигуреност на
строежа, е дадена в приложение № 1 от Наредба
№ РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране
на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
Обследването на строеж ите се извършва
от консултант, получил лиценз от министъра
на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или
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от проектанти от различни специалности с
пълна проектантска правоспособност, като в
състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“.
Проектантът, съответно консултантът, е компетентен да реши дали предложените енергоспестяващи мерки от енергийното обследване попадат
в обхвата на дефинициите на реконструкция,
модернизация, основно обновяване или основен
ремонт, за които е необходимо разрешение за
строеж, съответно разрешение или удостоверение
за въвеждане в експлоатация, в зависимост от
категорията на строежа, съгласно чл. 137 ЗУТ.
Препоръки за обхват на техническото обследване, приложим за целите на програмата.
Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да се
извършва по части на инвестиционния проект,
както следва:
1. Ч аст „Архитектурна“ – извършва се архитектурно заснемане, ако не е налична проектна документация. Отразяват се всички
промени по фасадите и в разпределенията,
извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и видът на дограмата.
2. Ч аст „Конст ру к т ивна“ – изк лючи телно
важна част, с която се цели доказване на
носещата и сеизмичната устойчивост на
конструкцията за достатъчно дълъг експлоатационен период – поне 40 години.
3. Ч аст „В и К“ – обследват се всички водопроводни и канализационни щрангове,
отводняването на покрива, състоянието на
противопожарните кранове и др. Извършва се сравнение с действащите норми по
време на построяването на сградата и с
действащите в момента норми. Дават се
предписания за привеждане в съответствие
с действащите норми.
4. Ч ас т „Ел. и нс та ла ц и и“ – обслед ват се
вътрешните силнотокови и слаботокови
инсталации, връзки, електромерни табла,
асансьорни табла, звънчева и домофонна
инсталация и др. Обследва се състоянието
на мълниезащитната инсталация. Извършва се сравнение с действащите норми по
време на построяването на сградата и с
действащите в момента норми. Дават се
предписания за привеждане в съответствие
с действащите норми.
5. Ч аст „ОВК“ – обследват се отоплителната
инсталация, ако има изградена такава,
състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. Обследват
се други топлоизточници и уреди за БГВ.
Отразяват се извършените ремонтни работи по фасадите за частично полагане на
топлоизолационна система – вид, размери
и др. Дават се предписания за привеждане
в съответствие с действащите норми.
6. Ч аст „Пожарна безопасност“ – обследват се
сградата за пожарна опасност, състоянието
на пожарогасителната инсталация, ако има
такава, пожарната опасност на асансьорната
уредба, пътищата за евакуация. Дават се
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предписания за привеждане в съответствие
с действащите норми.
7. К ъм всяка една от частите – архитектурна,
конструктивна и инсталационните (ВиК,
електро- и ОВК), се извършва обследване
на ограждащите конструкции и елементи
на сградата и на използваните строителни
продукти – по отношение на защитата от
шум на сградата. Извършва се сравнение
с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите
минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за
привеждане в съответствие с действащите
норми и за обосновка на избраните строителни продукти.
Препоръчително съдържание на конструктивните обследвания (съгласно разработена от КИИП
„Методика за единните критерии за обследване за
съществуващи сгради, съоръжения и инсталации“).
1. З апознаване и анализиране на наличната
проектна документация за носещата конструкция на сградата – идентифициране на
конструктивната система, идентифициране
на типа на фундиране, анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания
обект и др.
2. И звършване на конструктивно заснемане
(при необходимост), тех ническ и оглед,
визуално.
3. С ъбиране на информаци я относно общите геометрични размери на носещата
конст ру к ци я – меж д уета ж ни височини,
конст ру ктивни меж д уоси я, на личие на
дилатационни фуги и др.
4. Установяване на основните размери на
напречните сечения на главните конструктивни елементи от сградата и сравняване
с тези от проекта по част „Конструкции“,
ако има налична проектна документация.
5. Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите
материали в главните елементи на конструкцията (бетон, армировка, стомана и др.).
6. Установяване на дефек т и и повреди в
конструкцията. При наличие на такива
се извършва инструментално обследване
и документиране на наличните дефекти,
пу к натини и повреди в елементите на
конструкцията на сградата, у частъци с
открита армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими
деформации и провисвания на отделни
елементи и др., свързани с досегашния
експлоатационен период. Установяване
на състоянието на характерни дюбелни
съединения – уплътняващ състав, наличие
на корозия по носещите пръти, състояние
на ел. заварките – параметри и обработка,
брой и вид на носещите пръти в дадено
дюбелно съединение.
7. К онструктивна оценка на сградата
7.1. 	С ис т ем ат и зи ра не н а и нф о рм а ц и я т а
относно нормите и критериите на проектиране, използвани при първоначално
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проектиране на носещата конструкция на
сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията
по време на досегашния период.
7.2.1. Установяване на типа и значимостта на
минали конструктивни повреди, включително и проведени ремонтни дейности.
7.2.2. Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати
ли са носещи конструктивни елементи.
7.3. П роверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на ЕПЖС секцията и
на характерни елементи на конструкцията
при отчитане на актуалните характеристики на вложените материали.
7.4. О бобщени резултати за конструктивната
оценка на сградата и основни препоръки
за привеждането є в съответствие с изискванията на съвременните нормативни
актове.
8. З а к л ючен ие за с ъ о т ношен ие т о меж д у
действителната носеща способност и ант ис еизм и ч на ус т ой ч и вос т, оча к ва н и т е
въздействия при бъдещата є експлоатация.
Препоръчва се обществените поръчки за
избор на външни изпълнители: за извършване
на обследване за енергийна ефективност, за
обследване за техническите характеристики и
изготвяне на технически паспорт на сградата
и за проектиране да се организират времево
така, че екипите на отделните участници да
имат възможността да работят съгласувано за
постигане на техническ ите изиск вани я към
сградата. Този процес включва и изготвяне на
коректни количествено-стойностни сметки (КСС)
от проектантите, изготвяне на икономическата
оценка в доклада от енергийното обследване на
база КСС с оглед гарантиране ефективността на
разходите за енергийно обновяване. Този подход
понякога изисква итеративни действия между
екипите и детайлно съгласуване на всеки етап
от инженерните процедури.
Когато п редложени те с енерг ийното об следване мерки са основание за разработване
на инвестиционен проект, който подлежи на
оценяване на съответствието с изискванията на
чл. 169 и на съгласуване и одобряване от съответните държавни и общински органи (чл. 144
ЗУТ), този проект още при разработването му
трябва да бъде съобразен и с останалите основни
изисквания към строежа, а именно с действащите
норми и правила за надеждност и сеизмична
устой чивост на конст ру к ци я та, за пожарна
безопасност, както и със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за безопасна
експлоатация. Изпълнението на тези основни
изисквания също не трябва да противоречи на
изискванията за енергийна ефективност, т.е.
прилага се интегриран подход при изпълнение
на нормите.
От друга страна, енергоспестяващият ефект,
съответно еквивалентният му екологичен ефект,
са пряко повлияни от качеството на изпълнение
на СМР в сградите. В този смисъл техническата
спецификация за провеждане и възлагане на
строителството в сградите трябва умело да рам-
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кира технически и други изисквания съгласно
§ 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗОП,
които да не допускат компромис по отношение
на качеството, за да са гарантирани от гледна
точка на изпълнението на СМР за постигане на
двата изчислени ефекта с енергийното обследване – енергийното спестяване на доставена и
първична енергия, от една страна, и ограничаване
на вредните емисии СО 2 в атмосферата, от друга.
От друга страна, в техническите спецификации
за възлагане на строителството трябва да се
включат и други видове СМР, без които изпълнението на мерките за енергийна ефективност
не би довело до необходимото качество и които
допринасят косвено за гарантиране на прогнозирания с обследването енергоспестяващ ефект.
Техническата спецификация за строителство
трябва да се изготви, възложи и изпълни върху
конкретните проектни решения, обемът и съдържанието на които са определени с проектна документация за всяка сграда. Проектната
документация за сградата включва: проекти,
изработени в съответните фази, по онези части
на инвестиционния проект, за които с обследването за енергийна ефективност (извършено по
реда на ЗЕЕ) са комбинирани енергоспестяващи
мерки за сградата в разходно най-изгодния пакет.
В зависимост от спецификата на всяка сграда
и на основание чл. 139, ал. 2 ЗУТ, проектната
документация включва и частите на инвестиционния проект, въз основа на които може да се
направи оценка за съответствие с изискванията
на чл. 169, ал. 1 – 3 и да се изпълни строежът.
Изпълнението на техническата спецификация
за строителство се базира на видовете СМР, определени с инвестиционния проект за конкретната
сграда и основаващи се на проектните технически
решения на проектанта. База за разработване на
проектантските решения са двата вида обследвания: обследването за енергийна ефективност,
изготвено по реда на Наредба № 16-1594 от 2013 г.
за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на
сгради, както и обследването на техническите
характеристики на сградата, което се извършва
по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите
паспорти на строежите.
Техническата спецификация за строителство
трябва да определя рамката за изпълнение на
основни видове допустими по програмата видове
СМР и енергоспестяващи мерки за постигане
на стандартите за енергийна ефективност чрез:
а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и
елементи чрез обновяване с високотехнологични
топлоизолационни системи (продукти, материали
и аксесоари);
б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в
сградите, което води до спестяване на първични
енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи;
в) повишаване ефективността на системите
за горещо водоснабдяване, свързани с потреблението на енергия от конвенционални източници;
г) повишаване ефективността на генераторите
на топлина чрез съвременни технологии, вкл.
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оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/
или енергия от възобновяеми източници;
д) повишаване ефективностите на системите
за управление на топлоподаване и регулиране на
топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за енергоспестяване чрез
достъпно регулиране на количеството топлина
във всяко жилище.
3. Общ и и спец ифи ч н и изиск ва н и я к ъм
строителните продукти
Строителните продукти, предназначени за
трайно влагане в сградите, трябва да са годни
за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в
продължение на икономически обоснован период
на експлоатация и да отговарят на съответните
технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба.
Характеристиките им трябва да са подходящи
за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните
обновявания, ремонти и реконструкции.
По смисъла на Регламент № 305:
· „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен
и пуснат на пазара за трайно влагане в
строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение
върху експлоатационните характеристики
на строежите по отношение на основните
изисквания към строежите;
· „комплект“ означава строителен продукт,
пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва
да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в
строежите;
· „съществени характеристики“ означава онези
характеристики на строителния продукт,
които имат отношение към основните изисквания към строежите;
· „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните
показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като
ниво, клас или в описание.
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3
ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания
към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните
продукти се влагат в строежите въз основа на
съставени декларации, посочващи предвидената
употреба, и се придружават от инструкция и
информация за безопасност на български език.
Декларациите са:
1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ
на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски
стандарт или е издадена Европейска техническа
оценка; при съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт
се нанася маркировка „СЕ“;
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2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от
хармонизиран европейски стандарт или за него
не е издадена ЕТО; при съставена декларация
за характеристиките на строителен продукт не
се нанася маркировката „СЕ“;
3) декларация за съответствие с изискванията
на инвестиционния проект, когато строителните
продукти са произведени индивидуално или по
заявка, не чрез серийно производство, за влагане
в един-единствен строеж.
Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания
по отношение на предвидената употреба или
употреби, когато такива са определени.
На строежа се доставят само строителни
продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне
или инсталиране в сградите, и само такива,
които са заложени в проектите на сградите със
съответните им технически характеристики,
съответстващи на техническите правила, норми
и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.
Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.
Таблица 1

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Доставка на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи
мерки в сградите, трябва да бъде придружено с
документи, изискващи се от Наредба на МС за
изискванията за етикетиране и предоставяне на
стандартна информация за продукти, свързани с
енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.
3.1. Специфични технически изисквания към
топлофизичните характеристики на строителните продукти за постигане на енергоспестяващия
ефект в сградите.
Доставката на всички строителни продукти
(материали, елементи, изделия, комплекти и
др.) предварително се съгласува с възложителя
и с консултанта.
За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на
съответната сграда по националната програма
следва да се предви ж дат топлоизолационни
продукти, чиито технически характеристики
съответстват на нормативните изисквания за
енергийна ефективност в сградите. Връзката
между изискването за икономия на енергия и
съответните продуктови области, повлияни от
това изискване, е направена в табл. 1:

Съответствие на продуктовите области с показателите за разход на енергия, регламентирани в националното законодателство по енергийна ефективност

А. Продуктови области, които са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.
Код на
област*

Продуктова област

Връзка с показатели за разход на енергия от наредбата за енергийните характеристики на сградите

2

Врати, прозорци, капаци, врати за коефициент на топлопреминаване през прозорците
промишлени и търговски сгради и (W/m 2K)
за гаражи и свързания с тях обков топлинни загуби от топлопреминаване към околната
среда (kW)
топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW)

4

Продукти за топлоизолация. Ком- коефициент на топлопреминаване през външните стени
бинирани изолационни комплекти/ (W/m 2K)
системи
топлинни загуби от топлопреминаване към околната
среда (kW)

14

Дървесни плочи (панели) и елементи коефициент на топлопреминаване през външните стени
(W/m 2K)

17

Зидария и свързани с нея продукти. коефициент на топлопреминаване през външните стени
Блокове за зидария, строителни раз- (W/m 2K)
твори, стенни връзки
топлинни загуби от топлопреминаване към околната
среда (kW)

22

Покривни покрития, горно осветле- коефициент на топлопреминаване през прозорците
ние, покривни прозорци и спомага- (W/m 2K);
телни продукти, покривни комплекти коефициент на топлопреминаване през покрива (W/m 2K)
топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW)

25

Строителни лепила

27

Устройства за отопление (отопли- – коефициент на полезно действие на преноса на топлина
телни тела от всякакъв тип като от източника до отоплявания и/или охлаждания обем
елементи от система)
на сградата (%);
– коефициент на полезно действие на генератора на
топлина и/или студ (%);

34

Строителни комплекти, компоненти, общ годишен специфичен разход на енергия за отоплепредварително изготвени елементи ние, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление
и уреди (kWh/m 2);

коефициент на топлопреминаване през външните стени
(W/m 2K)
топлинни загуби от топлопреминаване към околната
среда (kW)
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Б. Продуктови области, които не са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 – продукти, потребяващи
енергия, за които в делегирани регламенти на Европейската комисия са определени изисквания във
връзка с изпълнението на Директива 2010/30/ЕС
1

Лампи за осветление

общи специфични топлинни загуби/притоци (W/m 3)

2

Автономни климатизатори

коефициент на трансформация на генератора на топлина
и/или студ
топлинна мощност на системата за отопление (kW)
топлинна мощност на системата за охлаждане (kW)
общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление
и уреди (kWh/m 2)

3

Водогрейни котли за отопление и топлинна мощност на системата за отопление (kW);
БГВ (вкл. изгарящи пелети и дърва) общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление
и уреди (kWh/m 2)

4

Слънчеви колектори

топлинна мощност на системата за гореща вода (kW)
общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление
и уреди (kWh/m 2)

5

Абонатни станции (комплекти)

топлинна мощност на системата за отопление (kW)
топлинна мощност на системата за БГВ (kW)
общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление
и уреди (kWh/m 2

6

Водоохлаждащи агрегати и въздухо- общ годишен специфичен разход на енергия за отоплеохладители
ние, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление
и уреди (kWh/m 2)

7

Термопомпи (комплекти)

9

Рекуператори на топлина

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление
и уреди (kWh/m 2)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление
и уреди (kWh/m 2)
3.2. Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.
Таблица 2
№

1

2

Продуктова област

Технически спецификации в конкретната продуктова област
Продукти

Врат и , п р о з орц и ,
к а па ц и , врат и з а
промишлени и търговски сгради и за
гаражи и свързания
с тях обков

Сглобяеми
готови за
монтаж
елементи

Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни
комплекти/системи

Полистирени вати
Дървесни
влакна
Минерални
топлоизолационни
плочи

Стандарти в конкретната тематична област
БДС EN 13241-1:2003+A1 – Врати за промишлени и търговски
сгради и за гаражи
стандарт за продукт
БДС EN 14351-1/NА – Врати и прозорци
стандарт за продукт, технически характеристики
Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за
устойчивост на огън и/или пропускане на дим
БДС ISO 18292 – Енергийни характеристики на остъклени
системи за жилищни сгради
БДС EN 13163 – Топлоизолационни продукти за сгради.
Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в
заводски условия
БДС EN 13164 – Топлоизолационни продукти за сгради.
Продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в
заводски условия
БДС EN 13166 – Топлоизолационни продукти за сгради.
Продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия
БДС EN 13167 – Топлоизолационни продукти за сгради.
Продукти от пеностъкло (cg), произведени в заводски условия
БДС EN 13168 – Топлоизолационни продукти на сгради.
Продукти от дървесна вата (WW), произведени в заводски
условия
БДС EN 13169 – Топлоизолационни продукти за сгради.
Продукти от експандиран перлит (EPB), произведени в заводски условия
БДС EN 13170 – Топлоизолационни продукти за сгради.
Продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски
условия
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Таблица 2
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Технически спецификации в конкретната продуктова област

Продуктова област

Продукти

Стандарти в конкретната тематична област
БДС EN 13171 – Топлоизолационни продукти за сгради.
Продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски
условия
БДС EN 13162 – Топлоизолационни продукти за сгради.
Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски
условия.
БДС EN ISO 13788 – Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на
вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни
методи (ISO/DIS 13788-2011)
БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени
методи и ориентировъчни изчислителни стойности
ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи

3

Зидария и свързани с нея продукти. Тухли
Блокове за зидария, Камък
строителни разтво- Газобетон
ри, стенни връзки

4

Покривни покрития,
горно осветление,
покривни прозорци и спомагателни
продукти, покривни
комплекти

Стъкло и
рамки от
PVC или
алуминий
или дърво

БДС EN 771-1 +А1 – Изисквания за блокове за зидария
БДС EN 771-1/NА – Изисквания за блокове за зидария
Част 1: Глинени блокове за зидария
Национално приложение (NА)
БДС EN 771-2 – Изисквания за блокове за зидария
Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария
БДС EN 771-2/NА – Изисквания за блокове за зидария
Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария
БДС EN 771-4 +А1 – Изисквания за блокове за зидария
Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
БДС EN 771-4/NА – Изисквания за блокове за зидария
Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
БДС EN 771-5/NА – Изисквания за блокове за зидария
Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък
БДС EN 771-6/NА – Изисквания за блокове за зидария
Част 6: Блокове за зидария от естествен камък
БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария.
Методи за определяне на изчислителни топлинни стойности
БДС EN 1304/NA – Глинени покривни керемиди и приспособления

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през
сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за сравнение при изчисляване
на годишния разход на енергия в жилищните сгради
№ по ред
Видове ограждащи конструкции и елементи
U, W/m2K
за сгради със среднообемна вътрешна температура θi ≥ 15 °С
0,28

1.

Външни стени, граничещи с външен въздух

2.

Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото
пространство е равна или по-голяма от 5 °С
Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи
със земята
Подова плоча над неотопляем подземен етаж

0,50

Под на отопляемо пространство, директно граничещ
със земята в сграда без подземен етаж
Под на отопляемо пространство, граничещо с външен
въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери

0,40

3.
4.
5.
7.

0,60
0,50

0,25
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Видове ограждащи конструкции и елементи

U, W/m2K
за сгради със среднообемна вътрешна температура θi ≥ 15 °С

9.

Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой
с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен
покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване

0,25

10.

Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина δ > 0,30 m
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив, със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство

0,30

11.

Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух

2,2

12.

Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство

3,5

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през
прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите
№ по ред Вид на сглобения елемент – завършена прозоречна система

Uw, W/m 2K

1.

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на
вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери;
покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC

1,4

2.

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на
вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от
дърво

1,6/1,8

3.

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на
вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост

1,7

4.

Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания

3.3. Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени на строежа
п род у к т и за т оп лоизолац и я о т: полист и ро ли – експандиран (EPS) и екструдиран (XPS)
и вати, както и топлоизолационни комплекти
(системи) с такива продукти
Препоръчва се техническите спецификации
за строителство да се съставят за топлоизолационни комплекти стандартна или висока
технология, която включва най-малко следните
елементи:
· С табилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на топлопроводност
λ ≤ 0,035 W/mK, със съответна плътност
при определени условия на изпитване.
или
· С табилизиран фасаден екструдиран полистирол, с коефициент на топлопроводност
λ ≤ 0,033 W/m.K, със съответна плътност
при определени условия на изпитване.
или
· Ф асадни плоскости от минерална вата –
λ ≤ 0,045 W/m.K, със съответна плътност
при определени условия на изпитване.
или
· Т оп лои з о л а ц ион н и п р од у к т и о т пено п о л и у р е т а н с п л ът н о с т, с ъ о т в е т с т в а ща на коефициент на топлопроводност
λ ≤ 0,029 W/m.K при определени условия
на изпитване.

1,75/1,9

· М
 инера лни т оп лоизолац ионни п лочи –
λ ≤ 0,045 W/m.K, при определени условия
на изпитване.
За EPS и XPS се препоръчва да се декларират също: деформация при определени условия
на натоварване на натиск и температурно
въздействие; якост на опън перпендикулярно на
повърхностите; напрежение на натиск при 10 %
деформация; продължително водопоглъщане чрез
дифузия; мразоустойчивост; дифузия и пренасяне
на водни пари; динамичнa коравина; реакция на
огън; клас на горимост – по норми за съответното предназначение в сградата.
За вати се препоръчва да се декларират също:
дифузия на водни пари; стабилност на размерите
при определена температура и при определена
влажност на въздуха; динамична якост; свиваемост; якост на опън перпендикулярно на лицевата
част; клас на горимост – А1.
Топлоизолационните продукти от пенополиуретан следва да се съобразят с конкретното
им предназначение и дебелината на покритието
следва да бъде оразмерена в зависимост от коефициента на топлопроводност за съответната
плътност.
· е ластична лепилна прахообразна смес за
лепене на топлоизолационни плочи, съвместима с конкретната топлоизолационна
сист ема и основни я т оп лоизолац ионен
продукт;
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· е ластична лепилно-шпак ловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на
топлоизолационни плочи от EPS, за шпакловане на основи от цимент, сглобяеми
елементи от бетон, мазилки на циментова
основа, термоизолиращи мазилки, за декоративни детайли;
· а рмираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустойчиво покритие за вграждане в
топлоизолационната система, съвместима
с предлаганата топлоизолационна система;
· и мп рег нат ор -зазд рави т ел на дисперсна
основа, предназначен за основи, които ще
бъдат третирани с продукти от групата на
акрилни, силикатни или силиконови продукти според конкретното предназначение;
· о тлично защитно и декоративно покритие
за външни и вътрешни повърхности, комбинация от акрилен и силиконов полимер,
подбрани инертни материали с различен
гранулометричен състав, добавки, подпомагащи по-бързото съхнене на продукта,
както и оцветители с висока устойчивост
към UV лъчи и лоши климатични условия,
съдържащи специални антибактериални
добавки срещу мухъл и лишеи. Паропроп уск л и ва и водо о т бл ъ ск ва ща ма зи л к а
съгласно архитектурен проект на сградата.
Дебел и ната на т оп л и н ната изола ц и я о т
съответния вид се оразмерява в техническия
проект на съответната сграда в част „Енергийна
ефективност“ и се съобразява с техническите
параметри, заложени за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното обследване.
За изчисляване на коефициента на топлопреминаване U (W/m 2 K) проектните стойности на
коефициента на топлопроводност (λ, W/m.K) се
определят в съответствие с БДС EN ISO 10456
„Строителни материали и продукти. Процедури за определяне на декларирани и проектни
топлинни стойности.“
Проектните стойности на коефициента на
топлопроводност може да се определят по:
1. декларирани стойности, обявени по реда
на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Република България, както следва:
а) да е декларирана еквивалентността на
условията при изпитването, при които са получени декларираните стойности, в съответствие
с продуктовите хармонизирани стандарти;
б) измерванията да са проведени при условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456,
в т.ч. дебелина и плътност за идентификация
на образеца за изп и т ва не, п репор ъч и т ел на
температура на изпитването (10 °С или 23 °С),
най-ниско съдържание на влага, изразено в
масови части и достигнато чрез изсушаване на
образеца, съдържание на влага в състояние на
равновесие при температура 23 °С и относителна
влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене)
на образеца;
2. измерени стойности (директно измерени
или получени индиректно чрез използване на
установено съответствие (корелация) с друг
техническ и показател (например плътност);
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измерванията трябва да съответстват на условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456,
в т.ч. дебелина и плътност за идентификация
на образеца за изп и т ва не, п репор ъч и т ел на
температура на изпитването (10 °С или 23 °С),
най-ниско съдържание на влага, изразено в
масови части и достигнато чрез изсушаване на
образеца, съдържание на влага в състояние на
равновесие при температура 23 °С и относителна
влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене)
на образеца; хигротермалните характеристики
на строителните материали и продукти се определят съгласно БДС EN 12 572;
3. т аб л и ч н и (с т а н д ар т и зи р а н и) с т ой но сти – типични стойности, които може да се
отчитат от информационно приложение № 4 от
Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност
на сгради или от други официални източници,
когато в приложението няма конкретна информация за продукта; когато е даден набор от
стойности в зависимост от плътността, може
да се използва интерполация на стойностите.
В инвестиционните проекти на сградите
могат да бъдат за ложени характеристик и и
показатели на топлоизолационни прод у кти,
съответно строителството да бъде изпълнено
с продукти, чиито характеристики и показатели съответстват на заложените технически
параметри в енергийното обследване и в техническия проект и които отговарят на всички
нормативни изисквания за предлагането им
на българския пазар и на предвидената им
употреба (предназначение) в сградите.
Препоръчва се да се поощрява използването
и на нови технологии с доказани техническа и
икономическа целесъобразност и екологосъобразност, с които се гарантира постигането на
изчисления в енергийното обследване енергоспестяващ ефект.
Посочените по-горе видове топлоизолационни продукти и техническите им характеристики
са препоръчителни и не изчерпват приложението
на други подобни продукти, които също отговарят на приложимите нормативни изисквания
и стандарти и имат енергоспестяващ ефект при
предвидената им употреба (предназначение) в
сградите.
Изчисленията, направени в част „Енергийна
ефективност“ на инвестиционния проект, са
задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение на топлинна
изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, разработени
в част архитектурна, са също задължителни
за строителя, като корекции на архитектурностроителните детайли се извършват съгласно
предвидения законов ред.
В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи ясно коефициентите на топлопреминаване през външните
ограждащи елементи на сградата, които трябва
да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за съответното предназначение в
сградата, като тези коефициенти също се вземат
от инвестиционния проект, където на по-ранен
етап са съобразени и съгласувани с резултатите
от обследването за енергийна ефективност.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

3.4. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи
Проектните решения на хидроизолациите и
на хидроизолационните системи на сгради се
представя в част архитектурна на инвестиционния проект.
Във фаза тех ническ и проек т проек тните
решения за изпълнение на хидроизолациите и/
или на хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта с характерните
детайли, а така също се задават минималните
експлоатационни показатели на съществените
характеристики на избраните хидроизолационни продукти.
Във фаза работен проект за хидроизолационни системи се разработват подробно детайли
за характерните зони, като дилатационни или
рабо т н и фу г и, водоп рием н и ц и, о тд у ш н и ц и,
ог ра ж да щ и бордове и вси ч к и повърх н и н и,
пресичащи изолираната повърхност, отвори
за преминаване на инсталации през изолираните части на сградата, покриви с променящ
се наклон и др. В работния проект се дават и
изискванията към строителните продукти и към
технологията за изпълнение на хидроизолациите
и/или на хидроизолационните системи в съответствие с техническия проект; предписания за
извършване на водна проба и изискванията за
поддържане по време на експлоатация.
Физи ко -меха н и ч н и т е хара к т ерис т и к и на
предвидените за изпълнение хидроизолации
и хидроизолационни системи и условията за
полагането им трябва да отговарят на нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г.
в зависимост от вида на продуктите и предвидените им функции и предназначение.
Видовете строителни продукти, които могат
да се предвиждат при проектирането на хидроизолации и на хидроизолационни системи на
плоски покриви на сгради и съоръжения и за
които в наредбата са определени физико-механични характеристики, са съответно на база на:
· о гъваеми битумни мушами;
· п ластмасови и каучукови мушами;
· б итумнополимерни състави;
· т ечни полимерни състави;
· ц иментнополимерни състави.
Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на плоски покриви на сгради
и съоръжения се избира в зависимост от:
· т ехническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа;
· в ида на строежа: ново строителство, основен ремон т, реконст ру к ц и я, основно
обновяване или преустройство;
· в ида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, циментнопясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина,
метал, зидария и др.);
· к омпонентите (слоевете) на хидроизолационната система;
· в ида и начина на водоотвеждането;
· и зползваемостта на покрива.
3.5. Технически изисквания към доставени
на строежа комплекти от сглобени прозорци
и врати, които ще се монтират върху фасадите
на сградите.
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В съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за
енергийна ефективност на сгради на етапа на
изпълнение на строителството доставените на
строежа комплекти трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие от изпитване
на типа за доказване на съответствието на
продукта с БДС EN 14351-1:2006 и БДС EN ISO
10077-1:2006, която съдържа най-малко следната
информация за:
· коефициента на топлопреминаване на
сглобения образец (Uw) в W/m 2 K;
· коефициента на топлопреминаване на
остъкляването (Ug) в W/m 2 K;
· коефициента на топлопреминаване на
рамката (Uf) в W/m 2 K;
· коефициента на енергопреминаване на
остъкляването (g);
· радиационните характеристики – степен
на светлопропускливост и спектрална характеристика;
· въздухопропускливостта на образеца;
· водонепропускливостта;
· защитата от шум.
3.6. Технически изисквания към енергийните характеристики за слънчеви колектори за
системи, оползотворяващи слънчева енергия за
загряване на вода за битови нужди в сградата.
С отчитане нивото на технологиите препоръчителни за техническите спецификации са
следните изисквания:
3.6.1. Плоски слънчеви колектори
· Коефициент на абсорбция (α) >/= 90 %
· Коефициент на емисия (ε) </= 5 %
· Обобщен коефициент на топлинни загуби
(U L </= 5 Вт/м 2 К)
· Използваната прозрачна изолация да е от
закалено стъкло с ниско съдържание на желязо
· Работно налягане на колектора – 6 бара
3.6.2. Вакуумнотръбни слънчеви колектори
· Коефициент на абсорбция (α) >/= 90 %
· Коефициент на емисия (ε) </= 5 %
· Обобщен коефициент на топлинни загуби
(U L </= 1,5 Вт/м 2 К)
3.7. Технически изисквания към някои доставени на строежа продукти, потребяващи енергия
(осветление и уреди).
3.7.1. Препоръчителни технически изисквания
за осветление:
С оглед да се гарантира постигането на качествено, енергийноефективно и надеждно осветление на общите части в жилищните сгради,
подлежащи на обновяване, се препоръчва да се
използват светлинни източници светодиоди, като
същите да отговарят на следните изисквания и
да бъдат със следните показатели:
· Ц ветна температура: CCT ≤ 5000 K.
· С ветлинен поток на осветителя: Ф ≥ 1200 lm,
като по този начин се осигурява хоризонтална осветеност от 75 lx.
· С ветлинен добив на осветителя: χ ≥ 110 lm/W.
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· С
 тепен на защита IP54 с цел премахване
замърсяването на оптичната система на
осветителя с прах и инсекти.
· Монтирането на осветителя и присъединяването към електрическото захранване да
се извършва, без да се отваря осветителят.
· З ахранващият блок да осигурява коефициент на пулсации на светлинния поток:
К П ≥ 10 %.
· Гаранционен срок на осветителя: ≥ 5 години.
3.7.2. С ве тл и нен доби в на из т оч н и к а за
вграждане в осветителите – за светодиодни – не
по-малко от 130 lm/W.
Енергиен клас на осветителя – препоръчва се
клас A, съгл. Регламент (ЕО) 874/2012.
Среден (номинален) период на работа, по
време на който известен брой осветители отказват напълно:
До 5 % за период от 5 години.
Вид на котела

Мощност
(kW)

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Всички светлотехнически параметри на осветителя се удостоверяват с протокол от изпитвателна
лаборатория.
В случаите, когато се ползва самостоятелно
източник на светлина за директна замяна, неговите технически параметри се удостоверяват, като
изрично се подчертава, че става въпрос за използван
светлинен източник, а не за осветител.
3.8. Технически изисквания към термопомпи
Техническите изисквания се отнасят за минимален COP (коефициент на преобразуване
на енергията). Според вида на термопомпата се
препоръчват да се залагат следните изисквания:
Вид на термопомпата:
СОР:
Солов разтвор – вода
- 3.5
Вода – вода
- 4.0
Въздух – въздух
- 3.5
Въздух – вода
- 3.5
Директен обмен земя, свързана с вода – 4.0
3.9. Технически изисквания към водогрейни
котли

КПД при
номинална мощност

КПД при
частичен товар

средна
температура на водата (в °С)

изисквания за
КПД,
изразен в %

средна температура на водата
(в °С)

изисквания за КПД,
изразен в %

Стандартни котли

4 – 400

70

>= 84+2 logPn

>= 50

>= 80+3 logPn

Нискотемпературни котли (1)

4 – 400

70

>= 87,5+1,5
logPn

40

>= 87,5+1,5 logPn

Газокон дензиращи котли

4 – 400

70

>= 91+1 logPn

Подобрени
кондензационни котли

4 – 400

70

94,0 +1,0 *
logPn

Произведени
преди 1978

70

78,0 +2,0 *
log(ФPn/1000)

50

72,0 +3,0 *
log(ФPn/1000)

Произведени
1978 – 1994

70

80,0 +2,0 *
log(ФPn/1000)

50

75,0 +3,0 *
log(ФPn/1000)

Произведени
след 1994

70

81,0 +2,0 *
log(ФPn/1000)

50

77,0 +3,0 *
log(ФPn/1000)

Произведени
преди 1978

70

80,0 +2,0 *
log(ФPn/1000)

50

75,0 +3,0 *
log(ФPn/1000)

Произведени
1978 – 1986

70

82,0 +2,0 *
log(ФPn/1000)

50

77,5 +3,0 *
log(ФPn/1000)

Произведени
1986 – 1994

70

84,0 +2,0 *
log(ФPn/1000)

50

80,0 +3,0 *
log(ФPn/1000)

Произведени
след 1994

70

85,0 +2,0 *
log(ФPn/1000)(3)

30

(2)

>= 97+1 logPn

Година на производство
Котли на биомаса с естествена тяга

Котли на биомаса с изкуствена тяга

81,5 +3,0 *
log(ФPn/1000)

Включително кондензиращи котли, използващи течни горива.
Температура на захранващата вода в котела.
(3)
Топлинна мощност на котела при номинално налягане.
4. Изисквания към обществените поръчки
Общините провеждат процедурите за възлагане на дейностите съобразно Закона за обществените
поръчки и приложимите нормативни актове.
За всяка сграда общините следва да изберат външни изпълнители по реда на ЗОП за извършването
на следните дейности:
(1)

(2)

С Т Р.
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1. и
 зготвяне на обследвания за установяване
на техническите характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2
ЗУТ, и изготвяне на технически паспорт;
2. и зготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ
в съответствие с нормативните и минималните изисквания за енергийна ефективност;
3. и зготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор;
4. и зпълнение на СМР;
5. оценка за съответствие на инвестиционните
проекти и упражняване на строителен надзор.
Дейностите по изготвяне на техническо обследване, технически паспорт (по т. 1) и обследване
за енергийна ефективност (по т. 2) се препоръчва да бъдат организирани в рамките на обща
обществена поръчка. Разходите за изготвяне на
техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност са с лимит до
100 000 000 лева (представляващи 10 % от общия
наличен финансов ресурс по Програмата). Лимитът ще се следи текущо и в зависимост от броя
сгради и предвидените СМР по тях може да бъде
актуализиран при наличие на свободен ресурс.
По отношение на дейностите за проектиране
и изпълнение на СМР препоръката е също да бъдат организирани в рамките на обща обществена
поръчка – инженеринг.
Оценката на офертите следва да е по критерий
на най-ниска цена, в случай че не се провежда
обществена поръчка, която има за предмет проектиране и изпълнение на строителство съгласно
чл. 37, ал. 2 ЗОП.
Препоръчва се критериите за възлагане на
обществените поръчки за проектиране и СМР
да бъдат съобразени изцяло с възможността да
се даде достъп на по-голям кръг от потенциални
участници с цел осигуряване на спазването на
принципите на чл. 2 от Закона за обществените
поръчки – публичност и прозрачност; свободна и
лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. С оглед осигуряване на
тяхното реално приложение и с оглед постигане на
по-голяма ефективност на процеса по обновяване
на сградите в рамките на програмата общината
следва така да организира процеса по възлагане
на изпълнението на проектирането и СМР на
сградите на нейната територия, че възложителят
следва да изисква от участниците да декларират,
че ще бъдат в състояние да осигурят предложения
от тях ресурс (финансов, човешки и материален) за
изпълнението на поръчката (ако същата им бъде
възложена), като в съответния момент участникът няма да бъде ангажиран в други дейности на
възложителя или един участник да кандидатства
само за една обособена позиция в случаите, когато
се обединяват сгради с изготвено техническо и
енергийно обследване.
При възлагане на поръчки за проектиране в
предмета на поръчката следва да се включва и
осъществяване на авторски надзор.
Непредвидените разходи следва да са в размер
на максимум 10 % от стойността на СМР и в договора с изпълнителя на СМР да има включена
клауза, която касае третирането на непредвидени
разходи. Тези разходи се отчитат на окончателно
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плащане. Следва да се има предвид, че ще бъдат
признати само разходи за възлагането на допълнителни работи в резултат от настъпването на
непредвидени обстоятелства.
Непредвидените разходи за СМР са разходите,
свързани с увеличаване на заложени количества
строителни и монтажни работи и/или добавяне
на нови количества или видове строителни и
монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен
инвестиционен проект обективно не са могли да
бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане
на обекта в експлоатация. Разходите, които биха
могли да бъдат верифицирани като непредвидени,
следва да отговарят на условията за допустимост
на разходите по програмата.
За извършването на техническо и енергийно
обследване по договорите с външните изпълнители общината ще има право да получава аванс
до 35 % и окончателно плащане. За извършване
на проектиране и СМР общината ще има право
да получава аванс до 35 %, междинни и окончателно плащане.
В договорите за обществена поръчка задължително се предвижда предоставяне от изпълнителя
на гаранция за обезпечаване на целия размер на
авансовото плащане, както и гаранция за добро
изпълнение.
Забележки:
1. Тези методически указания могат да бъдат
детайлизирани с оглед постигане на по-голяма
яснота за процесите и участниците в обновяването
на многофамилните жилищни сгради.
2. Образците на документи са примерни и
могат да бъдат добавяни нови, ако и когато в
процеса на изпълнение на програмата се появи
такава необходимост.

Приложение № 1 –
образец към Методическите указания
ПОКАНА 3
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТА ЖНАТА СОБСТВЕНОСТ/ЕТА ЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ4 (У ЧРЕДИТЕЛНО
СЪБРАНИЕ)
Адрес на сградата: ......................................................
На основание чл. 26, ал. 1 ЗУЕС се свиква общо
събрание на собствениците (учредително събрание) на ……………………. 201.. г. от .............................. ч.
в ……….. (посочва се мястото, на което ще се проведе събранието) при следния дневен ред:
Съгласно чл. 13 ЗУЕС поканата се подписва
от лицата, които свикват общото събрание, и
се поставя на видно и общодостъпно място на
сградата не по-късно от 7 дни преди датата на
събранието. Когато самостоятелни обекти са общинска, държавна или друга собственост, кметът
на общината или съответният орган, на който е
предоставено управлението върху имота, също
следва да бъдат уведомени. В поканата се посочват
дневният ред на общото събрание, датата, часът
и мястото на провеждането му. На събранието се
избира протоколчик, който отразява дискусията
и взетите решения.
4
Ако блок-секцията е с повече от един вход.
3
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1. П
 риемане на решение за учредяване на Сдружение на собствениците (СС) и одобряване на
текста на споразумение за създаване на СС;
2. Определяне наименованието на СС;
3. Избор на управител/управителен съвет и на
контрольор;
4. Вземане на решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост).
Приложение: проект на Споразумение за създаване на СС
ПОКАНАТА Е ПОСТАВЕНА НА ВИДНО
МЯСТО В СГРАДАТА 5 – ВХОДНО ФОАЙЕ/
ДЪСКА ЗА ОБЯВИ/ДРУГО МЯСТО ................ г.
в ……………….. ч.
Председател на УС/
управител/и/собственик/
собственици:
.......................................................
(име и фамилия, подпис)
.......................................................
(име и фамилия, подпис)
.......................................................
(име и фамилия, подпис)

Приложение № 2 –
образец към Методическите указания
П Р О Т О К О Л6
Днес, ………………….. 201… г., в ……….. ч. се състави настоящият протокол от ................................... –
управител/председател на УС/собственик в етажна собственост7, с адрес: ............................................
ЗА СЛЕДНОТО:
1. ПОКАНА за свикване на общо събрание на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание) с приложен текст бе поставена на видно място в етажната собственост на
………….. 201… г. в ……………. ч.
2. Отсъстващите повече от един месец собственици/неползващи обектите бяха уведомени за
В случай на повече от един вход покана се поставя на всеки вход.
6
В случай на повече от един вход протоколът от
залепване на поканата се съставя за всеки вход.
5

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

свикване на събранието на електронен адрес/телефон, както следва:
..........................................................................................
3. Собствениците на обекти – община, държавна
институция и/или юридическо лице, бяха уведомени, както следва:
..........................................................................................
4. Отсъстващи/неползващи собственици, неуведомили управителя/УС за електронен адрес и
телефон:
......................................................................................... ,
се считат уведомени с поставяне на поканата по
т. 1.
Име и фамилия

Подпис

Приложение № 3 –
образец към Методическите указания
П Р О Т О К О Л
за проведено общо събрание (ОС) на етажната
собственост/етажните собствености (учредително събрание) в
сградата с адрес гр. .................................................... ,
ж.к./кв. ………………, ул. ………...................…….., № ........ ,
с ……… бр. апартаменти и ............ бр. собственици.
Днес, ……… 201.. г., в ………… ч. се проведе общо
събрание на Сдружение на собствениците (СС)
(учредително събрание), свикано чрез залепване
на покана на дъска за обяви/външната врата на
обекта по реда на чл. 26, ал. 1 ЗУЕС, по предварително обявения дневен ред, за което бе съставен настоящият протокол.
Обявен дневен ред:
1. Приемане на решение за учредяване на СС и
одобряване текста на Споразумение за създаване на СС;
2. Определяне на наименованието на СС;
3. Избор на управител/управителен съвет и контрольор/контролен съвет;
4. В
 земане на решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост)

В ………….. ч. се явиха собствениците:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Трите имена на
собственика

Описание на имота
(предназначение и застроена площ)

Вх. Ет.
№ №

Ап.
№

Идеални части от
общите части (%)

Подпис
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№
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Описание на имота
(предназначение и застроена площ)

Вх. Ет.
№ №
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Ап.
№

Идеални части от
общите части (%)

Подпис

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Присъстват лично и чрез представители собственици на ……. % (най-малко 67 %) идеални части от общите части в сградата, представляващи
………. самостоятелни обекта. Събранието може да
взема решения по дневния ред.
За протоколчик бе избран/а ……………………………...
Събранието се счита за редовно.
По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за
учредяване на СС и одобряване текста на Споразумение за създаване на СС
Изявление: ....................................................................
Предложение: ................................................................
Решение: ........................................................................
Предложението беше подложено на гласуване,
както следва:
От общо ………… присъстващи:
със „за“ гласуваха ……… идеални части от общите
части на етажна собственост.
с „против“ гласуваха ……….. идеални части от общите части на етажна собственост.
с „въздържал се“ гласуваха ………. идеални части
от общите части на етажна собственост.
ПРИЕМА СЕ/НЕ СЕ ПРИЕМА
(Съгласно чл. 27, ал. 5 ЗУЕС решението се приема с
единодушие)
По т. 2 от дневния ред: Определяне на наименованието на СС
Изявление: ....................................................................
Предложение: ................................................................
Решение: ........................................................................
Предложението беше подложено на гласуване,
както следва:
От общо ………… присъстващи:
със „за“ гласуваха ……… идеални части от общите
части на етажна собственост.
с „против“ гласуваха ……….. идеални части от общите части на етажна собственост.
с „въздържал се“ гласуваха ………. идеални части
от общите части на етажна собственост.
ПРИЕМА СЕ/НЕ СЕ ПРИЕМА
(Съгласно чл. 27, ал. 5 ЗУЕС решението се приема с
единодушие)
По т. 3 от дневния ред: Избор на управител/управителен съвет8 и контрольор/контролен съвет
Изявление: ....................................................................
Предложение: ................................................................
В случаите на управителен съвет задължително
се избира председател.
8

Решение: ........................................................................
Предложението беше подложено на гласуване,
както следва:
От общо ………… присъстващи:
със „за“ гласуваха ……… собственици.
с „против“ гласуваха ……….. собственици.
с „въздържал се“ гласуваха ………. собственици.
ПРИЕМА СЕ/НЕ СЕ ПРИЕМА
(Съгласно чл. 27, ал. 5 ЗУЕС решението се приема с
повече от половината от собствениците – учредители на сдружението)
По т. 4 от дневния ред: Вземане на решение за
разпределение на идеалните части от общите
(при необходимост)
Изявление: ....................................................................
Предложение: ................................................................
Решение: ........................................................................
Предложението беше подложено на гласуване,
както следва:
От общо ………… присъстващи:
със „за“ гласуваха ……… собственици.
с „против“ гласуваха ……….. собственици.
с „въздържал се“ гласуваха ………. собственици.
ПРИЕМА СЕ/НЕ СЕ ПРИЕМА
(Съгласно чл. 17, ал. 6 ЗУЕС решението се взема от
не по-малко от две трети от самостоятелните
обекти в сградата)
С така приетите решения общото събрание на
собствениците беше закрито.
Протоколчик: ...............................................................
..........................................................................................
(име, фамилия и подпис)
Председател на УС/управител: ................................
..........................................................................................
(име, фамилия и подпис)

Приложение № 4 –
образец към Методическите указания
С П О Р А З У М Е Н И Е
за създаване на Сдружение на собствениците
Днес, ........................ г., между следните лица,
собственици на самостоятелни обекти в сграда
в режим на етажна собственост, намираща се в
гр. .......................…, с адрес: ул. ...................................
......................................................................................... ,
ж.к./кв. ................, бл. ............., вх. …., а именно:
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№ Трите имена на
Описание на имота
Вх.
собственика
(предназначение и застроена площ) №
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Ет. Ап. Идеални части от Подпис
№
№ общите части (%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

се подписа настоящото споразумение за учредяване на сдружение на собствениците9 по реда на
Закона за управление на етажната собственост
(ЗУЕС).
1. Наименование, адрес и статут на сдружението
1.1. Наименованието на сдружението на собствениците на самостоятелни обекти в жилищна сграда в режим на етажна собственост е
.…………………………., гр. .......................................................,
община ……………………………., район ................................
(за градовете с районно деление), ул. ........................
............................ № ........, ж.к./кв. ..................................,
бл. ........, вх. ….10
1.2. Седалището и адресът на управление на
сдружението е11: гр. ....................................................,
община …………………….......………., район ...................
........................ (за градовете с районно деление),
Сдружение на собствениците може да се създаде
за един или повече от един вход на сградата. В този
случай сдружението се създава от собственици,
представляващи не по-малко от 67 на сто идеални
части от идеалните части на собствениците от
общите части във входа (входовете). Когато сборът
от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете) не е
равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17,
ал. 5 и 6 ЗУЕС.
В случай че Сдружението на собствениците се
учредява с цел кандидатстване за получаване на
финансова помощ по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, Сдружението се създава за блок-секция
или за цяла сграда.
10
Наименованието на сдружението съгласно чл. 27,
ал. 4, т. 2 ЗУЕС задължително съдържа името на
населеното място, пълен административен адрес,
а в градовете с районно деление – наименованието
на сдружението съдържа и името на района.
11
Адресът на сградата в режим на етажна собственост или дру г адрес в населеното м ясто.
Наименованието на сдружението съгласно чл. 27,
ал. 4, т. 2 ЗУЕС задължително съдържа името на
населеното място, пълен административен адрес,
а в градовете с районно деление – наименованието
на сдружението съдържа и името на района.
9

ул. ................................................................... № ........ ,
ж.к./кв. .........................., бл. ........., вх. ….
1.3. Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на ЗУЕС, и притежава компетентност
съгласно ЗУЕС.
2. Предмет на дейност и срок
2.1. Предмет на дейност на сдружението: усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския
бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или
използване на собствени средства с цел ремонт
и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.12
2.2. Срок на сдружението – създава се безсрочно.
3. Органи на сдружението и представителство
3.1. Органи на сдружението са общо събрание,
управителен съвет (управител) и контролен съвет
(контрольор).
3.2. Сдружението се представлява в отношенията му с органите на местната власт и с други
правни субекти, включително при участие в Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради, от управителния съвет (управителя) съгласно т. 6.3.2.
3.3. Представителят по т. 3.2 няма право да
прекратява функциите си за целия срок на Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради, както и 5 години след приключването є, освен в случаите на
смърт, поставяне под запрещение (пълно или частично), отсъствие по смисъла на Закона за лицата
и семейството, трайна фактическа невъзможност
да упражнява функциите си (повече от 1 месец).13
В случай че Сдружението на собствениците се
учредява с цел кандидатстване за получаване на
финансова помощ по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, тази точка е задължителна да присъства
в сключеното споразумение.
13
В случай че Сдружението на собствениците се
учредява с цел кандидатстване за получаване на
финансова помощ по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, точка 3.3 е задължителна да присъства в
сключеното споразумение.
12
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При настъпване на описаните обстоятелства сдружението незабавно избира нов представител.
4. Общо събрание на сдружението
4.1. Общото събрание на сдружението се състои от всички членове на сдружението.
4.2. Участието в работата на общото събрание може да бъде лично или чрез представител,
упълномощен по реда на чл. 14 ЗУЕС. Едно лице
може да представлява най-много трима членове
на сдружението.
4.3 Общо събрание се провежда най-малко
веднъж годишно.
4.3.1. Общо събрание се свиква от:
а) управителния съвет (управителя);
б) контролния съвет (контрольора);
в) по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от
общите части на сградата, представени в сдружението;
г) от всеки собственик, член на сдружението, в неотложни случаи или когато е изминала
повече от една година от последното проведено
общо събрание.14
4.3.2. Искането по т. 4.3.1, буква „в“ се отправя до управителния съвет (управителя), който
свиква общото събрание в 10-дневен15 срок от
получаването му.
4.3.3. Когато управителният съвет (управителят) не свика общото събрание в определения по
т. 4.3.2 срок, общото събрание се свиква от собствениците по т. 4.3.1, буква „в“ по реда, предвиден в това споразумение и ЗУЕС.
4.4. Общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото
събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно
от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – не по-късно от 24 ч.16 Датата и
часът на поставяне на поканата задължително
се отбелязват върху поканата от лицата, които
свикват общото събрание, за което се съставя
протокол. В поканата се посочват дневният ред
на общото събрание, датата, часът и мястото на
провеждането му.
4.5. Собственик, който не ползва самостоятелния си обект или ще отсъства повече от един
месец, уведомява писмено управителя или председателя на управителния съвет, като посочи
електронна поща и адрес, на които да му бъдат
изпращани покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер.
4.6. Съобщаването по т. 4.4 за провеждане на
общо събрание може да се извърши чрез устно
уведомяване за съдържанието на поканата, което се удостоверява с подпис на лицата, които
свикват общото събрание, или чрез изпращане
на поканата на адрес, включително чрез електронна поща, ако такива са посочени.
4.7. Когато лицето по т. 4.5 не е посочило
електронна поща или адрес, на които да се изУчредителите могат да предвидят и други възможности за свикване.
15
Учредителите могат да предвидят и по-кратък срок.
16
Учредителите могат да предвидят и друг начин
за оповестяване на поканата – например лично
връчване, изпращане по електронна поща.
14
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пращат покани за свикване на общо събрание,
както и телефонен номер, то се смята за уведомено за свикване на общото събрание по реда
на т. 4.4.
4.8. Когато самостоятелният обект е общинска или държавна собственост, кметът на
общината или съответният орган, на който е
предоставено управлението върху имота, уведомяват писмено за данните по т. 4.5 управителя
или председателя на управителния съвет. В този
случай се прилагат разпоредбите на т. 4.5 и 4.6.
4.9. Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от
общите части на етажната собственост, представени в сдружението, с изключение на случаите
по т. 5.1.1 – 5.1.4.
4.10. Ако събранието не може да се проведе в
посочения в поканата час поради липса на кворум по т. 4.9, събранието се отлага с един час,
провежда се по предварително обявения дневен
ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части
от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите по т. 5.1.1 – 5.1.6.
4.11. Когато в случаите по т. 4.10 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на
следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа
и на мястото, посочени в поканата по т. 4.4 за
свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по т. 4.9, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и
се смята за законно, колкото и идеални части
от общите части на етажната собственост да са
представени.
4.12. Когато решенията, взети от общото събрание на сдружението, се отнасят до въпроси
от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички
собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, след приемане на решенията от
сдружението решенията се внасят за приемане
и от общото събрание на собствениците. Управителният съвет (управителят) на сдружението
свиква общо събрание на собствениците по реда,
предвиден в ЗУЕС. В този случай членовете на
сдружението могат да определят техен представител, който гласува с дял, равен на идеалните
части, с които е взето решението в сдружението.
4.13. Общото събрание се провежда на подходящо място в етажната собственост, прилежащата є площ или на друго място в близост до
нея.17
4.14. Общото събрание се председателства от
председателя или друг член на управителния съвет или от управителя.
4.15. Общото събрание на собствениците
не може да приема решения по въпроси извън
предварително обявения дневен ред, освен в неотложни случаи.18
Учредителите могат да предвидят и друго място
за провеждане на общото събрание.
18
Учредителите могат да предвидят изключение
от това правило, когато на Общото събрание присъстват всички членове и се постигне съгласие
да се разглеждат въпроси, които не са включени
в дневния ред.
17

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

4.16. За провеждането на общото събрание
се води протокол. Протоколчикът се избира
с обикновено мнозинство по предложение на
председателстващия.
4.17. В протокола се вписват датата и мястото
на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от
етажната собственост, представени в сдружението, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и приетите
решения.
4.18. Протоколът се изготвя в 7-дневен19 срок
от провеждането на събранието и се подписва
от председателстващия и от протоколчика. Отказът да се подпише протоколът се отбелязва
в него.
4.19. Председателят на управителния съвет
(управителят) в срока по т. 4.18 поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола.20 За
поставяне на съобщението се съставя протокол
от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, в който се посочват
датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола се предоставя на
собствениците при поискване.
4.20. Всеки член на общото събрание може
да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения. Оспорването се извършва писмено пред
управителния съвет (управителя) в 7-дневен
срок от съобщението по т. 4.19, но не по-късно
от един месец – в случаите, когато собственикът
отсъства.
5. Ред за приемане на решения
5.1. Общото събрание на сдружението приема
решения 21:
5.1.1. за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право
на ползване или право на строеж и за промяна
на предназначението на общи части – от всички
членове на сдружението;
5.1.2. за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона
за собствеността (ЗС) за определен срок, но не
по-дълъг от три години – с мнозинство, не помалко от 75 на сто от представените идеални
части в сдружението, оставащи след приспадане
на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се
отнася решението, не участва в гласуването; за
изваждането от сградата на обитател решението
се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто
от представените идеални части в сдружението;
5.1.3. за извършване на полезни разходи и за
получаване на кредити – с мнозинство не помалко от 75 на сто от представените идеални
части в сдружението;
5.1.4. за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на
Учредителите могат да определят по-кратък срок.
Учредителите могат да предвидят и друг начин
за оповестяване на протокола – напр. лично връчване, изпращане по електронна поща.
21
Точките от т. 5.1.1 до т. 5.1.4 може да не бъдат
включени, като в този случай задължително в т. 5.2
се посочва, че за непосочените в т. 5.1 случаи се
прилага чл. 33, ал. 2 и 3 ЗУЕС.
19
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изпълнението им – с мнозинство не по-малко
от 75 на сто от представените идеални части в
сдружението;
5.1.5. за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния
или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и
субсидии, собствени средства или други източници на финансиране, както и за прекратяване на сдружението – с мнозинство не по-малко
от 67 на сто от представените идеални части в
сдружението;
5.1.6. за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната
собственост – с мнозинство не по-малко от 67
на сто идеални части от общите части.
5.2. Извън случаите по т. 5.1 решенията се
приемат с мнозинство повече от 50 на сто от
представените идеални части на собствениците
в сдружението.
5.3. В общото събрание собствениците имат
право на глас, съответстващ на притежаваните
идеални части от общите части на сградата.
6. Управителен съвет (управител)
6.1. Управителният съвет се състои от ……….
членове (нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима).
6.2. Управителен съвет (управител) на сдружението се избира за срок до две години.
6.3. Управителният съвет (управителят):
6.3.1. организира изпълнението на решенията
на общото събрание;
6.3.2. представлява сдружението в отношенията му с органите на местната власт и с други
правни субекти 22; при участие в Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради сдружението се представлява от управителя/председателя на управителния съвет;
6.3.3. заявява за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване в публичния
регистър на сдруженията на собствениците на
община …...........;
6.3.4. подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ в 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението от общината;
6.3.5. изготвя, приема и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6.3.6. изготвя, приема и внася в общото събрание проект за бюджет;
6.3.7. обсъжда и решава всички други въпроси освен тези, които са от компетентността на
общото събрание;
6.3.8. упражнява други правомощия, възложени му от общото събрание.
6.4. Председателят на УС/управителят свиква
и ръководи заседанията на управителния съвет.
Представителството може да бъде: само заедно,
заедно и поотделно или винаги определен брой
членове заедно и се определя от общото събрание
със споразумението.
22
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6.5. Управителният съвет провежда заседание
най-малко веднъж на три месеца 23 и приема решения с обикновено мнозинство, ако присъстват
две трети от членовете му.
6.6. За заседанията на управителния съвет се
съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове.
6.7. За член на управителния съвет (управител) може да бъде избран собственик или
предложено от собственика лице, което живее
в сградата и е вписано в книгата на етажната
собственост. Когато самостоятелни обекти са
собственост на юридически лица или еднолични
търговци, за член може да бъде избрано предложено от тях лице.
6.8. Мандатът на член на управителния съвет/управителя може да се прекрати предсрочно
при неизпълнение на задълженията му само с
решение на общото събрание.
6.9. По решение на общото събрание на членовете на управителния съвет/управителя може
да се заплаща възнаграждение.
7. Контролен съвет (контрольор)
7.1. Контролният съвет се състои от ……….
членове (нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от
трима).
7.2. Контролният съвет (контрольорът) се избира за срок до две години.
7.3. Членовете на контролния съвет избират
от своя състав председател.
7.4. Контролният съвет/контрольорът контролира дейността на управителния съвет/управителя по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на
средствата на сдружението.
7.5. Контролният съвет/контрольорът извършва проверка на касата най-малко веднъж
годишно24 и представя на общото събрание доклад за резултатите от нея.
7.6. Контролният съвет провежда заседание
най-малко веднъж на 6 месеца 25 и приема решения с обикновено мнозинство, ако присъстват
две трети от членовете му. За заседанията на
контролния съвет се съставя протокол, който се
подписва от присъствалите членове.
7.7. Член на контролния съвет (контрольор)
и касиер на сдружението може да бъде собственик, който не е съпруг, член на домакинството,
не е във фактическо съпружеско съжителство, в
родствена връзка по права линия, по съребрена
линия до втора степен и по сватовство до първа
степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет
или с управителя на сдружението.
7.8. Мандатът на член на контролния съвет/
на контрольора може да се прекрати предсрочно
при неизпълнение на задълженията му само с
решение на общото събрание.
7.9. Контролният съвет (контрольорът) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в
края на мандата си 26. Докладът се предоставя за
запознаване на всеки собственик при поискване.
Учредителите могат да предвидят и по-кратък срок.
24
Учредителите могат да предвидят и по-кратък срок.
25
Учредителите могат да предвидят и по-кратък срок.
26
Учредителите могат да предвидят и друг срок за
отчет, освен в края на мандата.
23
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7.10. По решение на общото събрание на
членовете на контролния съвет/на контрольора
може да се заплаща възнаграждение.
8. Прекратяване на сдружението и ликвидация
8.1. Сдружението на собствениците се прекратява:
8.1.1. с решение на общото събрание;
8.1.2. при погиване на сградата в режим на
етажната собственост;
8.1.3. когато делът на представените идеални
части спадне под изискуемия минимум от 67 %
идеални части от общите части в етажната собственост.
8.2. Когато е одобрен проект за усвояване на
средства от фондовете на Европейския съюз и/
или от държавния или общинския бюджет, от
безвъзмездна помощ и от субсидии с цел ремонт
и обновяване на сгради в режим на етажна собственост, сдружението може да се прекрати с
решение на общото събрание след изтичане на
гаранционните срокове по проекта за извършените строителни и монтажни работи, но не порано от 5 години от приключването им.
8.2.1. Когато сдружението е получило финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните
срокове за извършените строителни и монтажни
работи по проекта, но не по-рано от 5 години от
приключването на програмата.27
8.3. Управителният съвет (управителят) в
14-дневен срок от настъпване на обстоятелството
по т. 8.1 или 8.2 подава заявление в общинската
администрация за заличаване на регистрацията.
В случаите, когато сдружението е прекратено по
решение на общото събрание, към заявлението се прилага копие от решението, заверено от
председателя на управителния съвет (управителя).
8.4. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
8.5. Ликвидацията се извършва от председателя на контролния съвет (контрольора).
9. Права и задължения на членовете на сдружението
9.1. Членуването в сдружението е доброволно.
9.1.1. Всеки член има право да участва в управлението на сдружението и да бъде информиран за неговата дейност.
9.2. Присъединяването към сдружението се
извършва въз основа на писмена молба от страна на собственика на самостоятелен обект, желаещ да стане член на сдружението. Молбата
трябва да съдържа трите имена на собственика,
описание на имота (предназначение и застроена
площ) и процентното съотношение на притежаваните от собственика идеални части от общите части. Редът за присъединяване на нов член
27

В случай че Сдружението на собствениците се
учредява с цел кандидатстване за получаване на
финансова помощ по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, точка 8.2.1 е задължителна да присъства
в сключеното споразумение.
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се определя с устава на сдружението28. Прилага
се т. 6.3.3.
9.3. Членовете на сдружението са длъжни да
изпълняват добросъвестно и в срок решенията
на Общото събрание на сдружението.
9.4. Членовете на сдружението са длъжни да
заплащат съобразно идеалните си части и решенията на общото събрание всички разходи
на сдружението по изпълнение на предмета на
дейност по т. 2.1.
9.5. Членовете на сдружението могат да откажат да бъдат член на управителния съвет (управител) или член на контролния съвет (контрольор) само в случаите на трайна фактическа
невъзможност поради болест или дълготрайно
отсъствие през съответната година, както и при
предложение за повторен избор.
9.6. Участието в сдружението не ограничава
по никакъв начин упражняването на правата на
собствениците на самостоятелни обекти в сградата, както и тяхното участие в общото събрание на етажната собственост на сградата.
9.7. При промяна на собствеността върху
самостоятелен обект членството в сдружението се прехвърля на новия собственик заедно с
направените вноски и дължимите суми до този
момент.
9.8. Собственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен проект на
етажната собственост за усвояване на средства
от Европейския съюз и/или от държавния или
общинския бюджет, от безвъзмездна помощ и
от субсидии или собствени средства за обновяване на сградата или на части от нея.
9.9. Членството в сдружението може да се
прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни
работи по проекта по т. 9.8, но не по-рано от
5 години от приключването им. Членството се
прекратява след подаване на писмена декларация с нотариална заверка на подписа до управителния съвет (управителя).
9.9.1. Когато сдружението е получило финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, членството в сдружението може да се
прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни
работи по проекта, но не по-рано от 5 години от
приключването им. Членството се прекратява
след подаване на писмена декларация с нотариална заверка на подписа до управителния съвет
(управителя).29

10. Заключителни разпоредби
10.1. За всички неуредени с настоящoто споразумение въпроси се прилагат ЗУЕС, ЗС и
Правилникът за вътрешния ред в етажната собственост.
10.2. Всички изменения на настоящото споразумение се приемат с решение на Общото събрание на сдружението, прието единодушно от
всички собственици.
Настоящото споразумение се състави в два
еднообразни екземпляра – един за сдружението
и един за публичния регистър на общината, и се
подписа от всички учредители.

Редът за присъединяване на нови членове може да
бъде: автоматично въз основа на подадена молба от
собственика; молбата се одобрява от управителния
съвет; молбата се одобрява от общото събрание с
мнозинство ………………………………..
29
В случай че Сдружението на собствениците се
учредява с цел кандидатстване за получаване на
финансова помощ по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, точка 9.9.1 е задължителна да присъства в
сключеното споразумение.

31

28

Дата:

Подписи:
1....................... ………………….
2....................... ………………….
3....................... ………………….
4....................... ………………….
5....................... ………………….
6....................... ………………….
7....................... ………………….

Приложение № 5 –
образец към Методическите указания
ДО
………………………………......
…………………………………...
Община …………………..
ЗА ЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС И
ФИ Н А Н С О В А П О М О Щ ( З ИФП ) 30
от3132
Жилищна сграда, намираща се на адрес (град,
ж.к., ул., блок):
Управлявана
от
следните
сдружения
на
собствениците31:
1. Наименование на СС
Регистрационен номер в общината
БУЛСТАТ
Данни за управителя/председателя на Управителния съвет на СС32
Име
Адрес
(град, ж.к., ул., блок, ап., телефон,
електронна поща)
Адрес за кореспонденция
(град, ж.к., ул., блок, вход, етаж, ап.)
Заявление се подава от цялата сграда.
В случаите, когато сградата се управлява от повече
от едно сдружение на собствениците, добавят се
редове и се посочват данните за всяко сдружение.
32
Известно ми е, че данните, които предоставям,
са лични данни по смисъла на Закона за защита
на личните данни. Тези данни предоставям доброволно и давам съгласието си общината да ги
обработва, съхранява и предоставя на фирмите,
избрани за външни изпълнители на дейностите по
националната програма, при спазване разпоредбите
на Закона за защита на личните данни.
30
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4. П
 ротокол за поставяне на поканата по образец приложение № 8 – копие, заверено
„Вярно с оригинала“;
5. Протокол от общото събрание на СС по
образец приложение № 9, съдържащ решения съгласно Методическите указания – копие, заверено „Вярно с оригинала“
(когато в сдружението не членуват всички
собственици, към протокола се прилагат
декларации по образец приложение № 12 от
собствениците – нечленуващи в СС);
6. Покана за провеждане на общо събрание
на собствениците по образец приложение
№ 15, протокол за поставяне на поканата
по образец – приложение № 16; протокол
от общото събрание на собствениците (етажната собственост) – приложение № 17,
съдържащ решения съгласно Методическите указания – копия, заверени „Вярно
с оригинала“, ако е приложимо;
7. Друго (следва да се опише).

2. Наименование на СС
Регистрационен номер в общината
БУЛСТАТ
Данни за управителя/председателя на Управителния съвет на СС33
Име
Адрес
(град, ж.к., ул., блок, ап., телефон,
електронна поща)
Адрес за кореспонденция
(град, ж.к., ул., блок, вход, етаж,
ап.)
Данни за сградата
Състои се от

............... входа

Общо брой обособени обекти, от .................... бр.
които:
С жилищно предназначение, както следва:
частна
лица)

собственост

(физически .................... бр.

частна собственост (юридически .................... бр.
лица)
общинска собственост

.................... бр.

държавна собственост

.................... бр.

Декларирам, че представляваното от мен
сдружение не е получавало финансиране за дейностите, за чието финансиране кандидатствам,
от държавния бюджет или от друг финансов източник.
Дата: ………………
 ПРАВИТЕЛ/ПРЕДСЕДАТЕЛ
У
НА УС НА СС „……………….“:
И ме и фамилия, подпис
(......................................................)

Обособени обекти със стопанска .................... бр.
дейност (магазини, ателиета и др.)
В качеството си на управител/председател
на УС на СС с настоящото заявявам решението
на Сдружението на собствениците с идентификационни данни, посочени по-горе, да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на енергийно обновяване на сградата
по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 33
Списък на документите, приложени към
ЗИФП:
1. С правка за ССО по образец приложение
№ 6 (за цялата сграда);
2. Удостоверение за вписване в регистър
БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ (за всяко сдружение);
3. Покана за провеждане на общо събрание
на СС по образец приложение № 7 – копие,
заверено „Вярно с оригинала“;
Известно ми е, че данните, които предоставям,
са лични данни по смисъла на Закона за защита
на личните данни. Тези данни предоставям доброволно и давам съгласието си общината да ги
обработва, съхранява и предоставя на фирмите,
избрани за външни изпълнители на дейностите по
националната програма, при спазване разпоредбите
на Закона за защита на личните данни.
33
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 ПРАВИТЕЛ/ПРЕДСЕДАТЕЛ
У
НА УС НА СС „………………“34:
И ме и фамилия, подпис
(........................................................)

Приложение № 6 –
образец към Методическите указания
СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ 35
В сграда с адрес:
гр. ....................................... , ж.к. .........................
.................................., ул. ............................................
.....................................................................................,
№ ...., бл. ..............
Сдружение на собствениците с адрес: гр. .....
............................., ж.к. ..............................., ул. ........
..............................., № ...., бл. ............, вх. .....
При наличие на повече от едно регистрирано
сдружение в сградата.
35
Данните, които се предоставят, са лични данни
по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Всеки един ССО предоставя данните доброволно
и дава съгласието си общината да ги обработва,
съхранява и предоставя на фирмите, избрани за
външни изпълнители на дейностите по националната програма, при спазване разпоредбите на
Закона за защита на личните данни.
34
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Наличие на стоПредназнаПроцент идеални
панска
дейност в
Трите име- чение на сачасти на обекта от
на на соб- мостоятелния обекта и/или отдаПроцент
общите части на
ване
под
наем,
и/
ственика/
Заст
идеални
обект
или извършване на роена сградата (в прособственичасти
центи)** по ноците на са- (жилищно или дейност от търговец площ
към
тариален акт или
стопанско,
и/или лице със свомостоятел100 %***
друг документ за
моля да се
бодна професия
ния обект*
собственост
посочи)
(Да/Не)
3

4

5

Дата: ……….

6

7

8

Председател на УС/управител/и 36:
(Име, фамилия и подпис)

Сдружение на собствениците с адрес: гр. ....................................... , ж.к. ..............................., ул. .......................
.......................... № ...., бл. ........., вх. …….
№

Обособен Трите име- ПредназнаНаличие на стоЗаст Процент идеални Процент
самостояте- на на соб- чение на сапанска дейност в
роена части на обекта от идеални
лен обект
ственика/ мостоятелния обекта и/или отда- площ общите части на части
собствеобект
ване под наем, и/
сградата (в прокъм
ниците на (жилищно или или извършване на
центи)** по но- 100 %***
самостостопанско,
дейност от търговец
тариален акт или
ятелния
моля да се
и/или лице със сводруг документ за
обект*
посочи)
бодна професия
собственост
(Да/Не)

вх. ет. ап.
1

2

3

4

5

Дата: ……….

6

7

8

Председател на УС/управител/и 37:
(Име, фамилия и подпис)

Сдружение на собствениците с адрес: гр. ......................................., ж.к. ..............................., ул. .........................
........................ № ...., бл. ........., вх. …….
№

Обособен Трите имесамостояте- на на соблен обект
ственика/
собствениците на самостоятелния обект*

Предназначение на самостоятелния
обект
(жилищно или
стопанско,
моля да се
посочи)

(Да/Не)

вх. ет. ап.
1

2

Дата: ……….

Наличие на стопан- Заст Процент идеални Процент
ска дейност в обекта роена части на обекта идеални
и/или отдаване под площ от общите части
части
наем, и/или извършна сградата (в
към
ване на дейност от
проценти)** по
100 %***
търговец и/или лице
нотариален акт
със свободна проили друг документ
фесия
за собственост

3

4

5

6

7

8

Председател на УС/управител/и 38:
(Име, фамилия и подпис)

При наличие на повече от едно сдружение на собствениците в сградата, регистрирано за отделна блоксекция, таблицата, отнасяща се за всяка блок-секция, се подписва от представляващия сдружението.
37
При наличие на повече от едно сдружение на собствениците в сградата, регистрирано за отделна блоксекция, таблицата, отнасяща се за всяка блок-секция, се подписва от представляващия сдружението.
38
При наличие на повече от едно сдружение на собствениците в сградата, регистрирано за отделна блоксекция, таблицата, отнасяща се за всяка блок-секция, се подписва от представляващия сдружението.
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1. *
 Колона 3 се попълва с имената на собственика на самостоятелния обект по акт за собственост (както е упоменато в Книгата на
етажната собственост).
2. ** Колони 1, 2, 4 – 7 се попълват в съответствие с информацията от Книгата на етажната собственост (чл. 7 ЗУЕС) и съдържат следните данни:
1. самостоятелен обект – предназначение и
застроена площ;
2. идеалните части на обекта от общите части
на сградата (в проценти);
3. собственото, бащиното и фамилното име
на собственика – за физически лица, а в случаите, при които собственик или ползвател
е юридическо лице или едноличен търговец – наименованието, БУЛСТАТ или единен
идентификационен код (ЕИК).
3. *** Колона 8 се попълва, когато сборът от
процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен
на 100 и следва да се приложат разпоредбите
на ЗУЕС – чл. 17, ал. 4, 5 и 6 за определяне
на идеалните части, и се одобряват с решение
на общото събрание и мнозинство не по-малко от две трети от самостоятелните обекти в
сградата или входа. Колона 8 се попълва, като
частите се приравнят към 100: идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят
като съотношение между сбора на площта на
самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора
от площта на всички самостоятелни обекти и
придадените складови помещения, като така
полученото число се преобразува в процент.
Това се извършва (при необходимост) за целите на подаване на ЗИФП.

Приложение № 7 –
образец към Методическите указания
ПОКАНА 39
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
АДРЕС: гр. ..................................... , ж.к./кв. .......... ,
..........., ул. ........................................................ № ........ ,
бл. ....., вх. ..........
Управителният съвет (управителят) на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗУЕС свиква ОС на
Сдружението на собствениците „..........................“,
БУЛСТАТ ..................................., на ............... 20... г.
от .......... ч., в (посочва се мястото) .......................
...................................................................................... ,
Поканата се подписва от управителя или лицата,
които свикват общото събрание (чл. 12 ЗУЕС), и се
поставя на видно и общодостъпно място на сградата
не по-късно от 7 дни преди датата на събранието.
Когато самостоятелни обекти са общинска, държавна или друга собственост, кметът на общината
или съответният орган, на когото е предоставено
управлението върху имота, също следва да бъдат
уведомени. В поканата се посочват дневният ред на
общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му. На събранието се избира протоколчик,
който отразява дискусията и взетите решения.
39
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при следния дневен ред:
1. В земане на решение за кандидатстване на
сградата за обновяване по Националната
програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради (Програмата);
2. В земане на решение за подаване на ЗИФП
в общината за целите на обновяване на
сградата и упълномощаване на управителя/председателя на УС да подаде ЗИФП;
3. Поемане на задължение за осигуряване
съгласието на всички собственици да осигурят достъп по предварително съгласуван
график (между СС/ССО и външни изпълнители) до всеки самостоятелен обект от
етажната собственост;
4. Д аване на съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и
енергийното обследване допустими дейности съгласно правилата на Програмата,
в това число всички мерки, необходими за
привеждане на сградата в съответствие с
нормативните минимални изисквания за
енергийна ефективност;
5. В земане на решение за сключване на договор между СС и общината при условията
на Програмата;
6. О пределяне на лице (техническо лице или
представляващия сдружението), което да
бъде упълномощено да представлява СС
при изпълнение на следните функции: да
упражнява контрол при приемането на
изработения технически проект, изпълнените СМР от името на СС, като подписва протокол за предаване на строителната
площадка; протокол за установяване на
годността за ползване на обекта, както и
протоколите за приемане на изпълнените
количества и видове строително-ремонтни
работи и други по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството – до пълна реализация на
провежданите мерки по обновяване.
ПОКАНАТА Е ПОСТАВЕНА НА ВИДНО МЯСТО В СГРАДАТА – ВХОДНО ФОАЙЕ/ДЪСКА
ЗА ОБЯВИ/ДРУГО МЯСТО, НА ….. 20…. г. в … ч.
Председател на УС/управител:
......................................................
(име и фамилия, подпис)
1) .............................................
(име и фамилия, подпис)
2) .............................................
(име и фамилия, подпис)

Приложение № 8 –
образец към Методическите указания
ПРОТОКОЛ
Днес, .......... 20… г., в ….. ч. се състави настоящият протокол от …… управител/председател на УС
на СС с адрес: гр. .............................. , ж.к./кв. .......
....................................., ул. ............................................
................................... № ........, бл. ..........., вх. ............
и ………... – член на УС на СС
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ЗА СЛЕДНОТО:
1. ПОКАНА за свикване на ОС на СС бе поставена на видно място в етажната собственост на
..........… 201… г. в … ч.
2. Отсъстващите повече от един месец собственици/неползващите обектите бяха уведомени за
свикване на събранието на електронен адрес/телефон, както следва:
..........................................................................................
3. Собствениците на обекти – община, държавна
институции и/или юридическо лице, бяха уведомени, както следва:
..........................................................................................
4. Отсъстващи/неползващи собственици, неуведомили управителя/УС за електронен адрес и
телефон:
......................................................................................... ,
се считат уведомени с поставяне на поканата
по т. 1.
Име и фамилия

Подпис
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Приложение № 9 –
образец към Методическите указания
ПРОТОКОЛ40
за проведено общо събрание (ОС)
на СДРУЖЕНИЕТО НА
СОБСТВЕНИЦИТЕ (СС)
с адрес гр. .....................................................................
ж.к./кв. ...........................................................................
......................................................................................... ,
ул. ....................................................................................
..........................................................................................
№ .........,
с ……................. бр. апартаменти и ................... брой
собственици.
Днес, ……………… в ………………. ч. се проведе ОС на
СС, свикано чрез залепване на покана на дъска
за обяви/външната врата на обекта по реда на
чл. 13, ал. 1 ЗУЕС, по предварително обявения
дневен ред, за което бе съставен протокол.

В …………. ч. се явиха собствениците:
№

Трите имена на
Описание на имота
Вх.
собственика
(предназначение и застроена площ) №

Ет.
№

Ап. Идеални части от
№ общите части (%)

Подпис

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Присъстват лично и чрез представители собственици на (най-малко 67 %) …… % от представените
в сдружението идеални части от общите части на етажната собственост. Събранието може/не може
да взема решения по дневния ред.
За протоколчик бе избран/а ………………………………….40
Събранието се счита за редовно.
Обявен дневен ред 41:
1. В земане на решение за кандидатстване на сградата за обновяване по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата);
Извършва се нотариална заверка на подписа на управителя под протоколните решения.
Решенията се вземат с мнозинство не по-малко от 67 % от представените идеални части в сдружението.
Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата. Управителният съвет
(управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от ЗУЕС.
В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят
представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.
Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата, общото
събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.
40
41
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2. В
 земане на решение за подаване на ЗИФП
в общината за целите на обновяване на
сградата и упълномощаване на управителя/председателя на УС да подаде ЗИФП;
3. Поемане на задължение за осигуряване
съгласието на всички собственици да осигурят достъп по предварително съгласуван
график (между СС/ССО и ВИ) до всеки
самостоятелен обект от етажната собственост;
4. Д аване на съгласие за изпълнение на
предложените в резултат на техническото
и енергийното обследване допустими дейности съгласно правилата на Програмата,
в това число всички мерки, необходими за
привеждане на сградата в съответствие с
нормативните минимални изисквания за
енергийна ефективност;
5. В земане на решение за сключване на договор между СС и общината при условията
на Програмата;
6. О пределяне на лице (техническо лице или
представляващия сдружението), което да
представлява СС при изпълнение на следните функции: упражнява контрол при
приемането на изработения технически
проект, изпълнените СМР от името на СС,
като подписва протокол за предаване на
строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта,
както и протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-ремонтни работи и други по Наредба
№ 3 за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване.
По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение
за кандидатстване на сградата за обновяване по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Изявление: ................................................................
Предложение: ...........................................................
Решение: Да се кандидатства по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като се предприемат
всички необходими стъпки.
Предложението беше подложено на гласуване, както следва:
От общо ………… присъстващи:
със „за“ гласуваха ……… идеални части от общите части, представени в сдружението;
с „против“ гласуваха ……….. идеални части от
общите части, представени в сдружението;
с „въздържал се“ гласуваха ………. идеални части
от общите части, представени в сдружението.
ПРИЕМА СЕ/НЕ СЕ ПРИЕМА
По т. 2 от дневния ред: Вземане на решение за подаване на ЗИФП в общината за целите
на обновяване на сградата и упълномощаване
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на управителя/председателя на УС да подаде
ЗИФП.
Изявление: ................................................................
Предложение: ...........................................................
Решение: Да се подаде ЗИФП по образец. Упълномощава се представителят на сдружението да
подаде ЗИФП.
Предложението беше подложено на гласуване, както следва:
От общо ………… присъстващи:
със „за“ гласуваха ……… идеални части от общите части, представени в сдружението;
с „против“ гласуваха ……….. идеални части от
общите части, представени в сдружението;
с „въздържал се“ гласуваха ………. идеални части
от общите части, представени в сдружението.
ПРИЕМА СЕ/НЕ СЕ ПРИЕМА
По т. 3 от дневния ред: Поемане на задължение за осигуряване на съгласието на всички собственици да осигурят достъп по предварително съгласуван график (между СС/ССО и
външни изпълнители) до всеки самостоятелен
обект от етажната собственост.
Изявление: ................................................................
Предложение: ...........................................................
Решение: Всички собственици в сградата да
осигурят достъп по предварително съгласуван
график до всеки самостоятелен обект от етажната собственост.
Предложението беше подложено на гласуване, както следва:
От общо ………… присъстващи:
със „за“ гласуваха ……… идеални части от общите части, представени в сдружението;
с „против“ гласуваха ……….. идеални части от
общите части, представени в сдружението;
с „въздържал се“ гласуваха ………. идеални части
от общите части, представени в сдружението.
ПРИЕМА СЕ/НЕ СЕ ПРИЕМА
(Решението се приема с единодушие от всички собственици, членуващи в СС.)
По т. 4 от дневния ред: Даване на съгласие за
изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими
дейности съгласно правилата на Програмата, в
това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна
ефективност.
Изявление: ................................................................
Предложение: ...........................................................
Решение: Дава се съгласие да бъдат изпълнени предложените в резултат на техническото
и енергийното обследване допустими дейности
по сградата съгласно правилата на Програмата,
в това число всички мерки за привеждане на
сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност.
Предложението беше подложено на гласуване, както следва:
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От общо ………… присъстващи:
със „за“ гласуваха ……… идеални части от общите части, представени в сдружението;
с „против“ гласуваха ……….. идеални части от
общите части, представени в сдружението;
с „въздържал се“ гласуваха ………. идеални части
от общите части, представени в сдружението.
ПРИЕМА СЕ/НЕ СЕ ПРИЕМА
(Решението се приема с единодушие от всички собственици, членуващи в СС.)
По т. 5 от дневния ред: Вземане на решение
за сключване на договор между СС и общината
при условията на Програмата.
Изявление: ................................................................
Предложение: ...........................................................
Решение: Представителят на сдружението да
сключи договор с общината съгласно условията
на Програмата, като я упълномощи от името на
сдружението да осигури необходимите средства
за обновяване на сградата и да организира изпълнението на дейностите по обновяването.
Предложението беше подложено на гласуване, както следва:
От общо ………… присъстващи:
със „за“ гласуваха ……… идеални части от общите части, представени в сдружението;
с „против“ гласуваха ……….. идеални части от
общите части, представени в сдружението;
с „въздържал се“ гласуваха ………. идеални части
от общите части, представени в сдружението.
ПРИЕМА СЕ/НЕ СЕ ПРИЕМА
По т. 6 от дневния ред: Определяне на лице
(техническо лице или представляващия сдружението), което да представлява сдружението при
изпълнение на следните функции: да упражнява
контрол при приемането на изработения технически/работен проект, изпълнените СМР от
името на СС, като подписва протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване на годността за ползване на обекта,
както и протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-ремонтни
работи и други по Наредба № 3 за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството
до пълна реализация на провежданите мерки по
обновяване.
Изявление: ................................................................
Предложение: ...........................................................
Решение: Определя се ……………… да упражнява
контрол при приемането на изработения технически проект, изпълнените СМР от името на
СС, като подписва протокол за предаване на
строителната площадка; протокол за установяване на годността за ползване на обекта, както
и протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-ремонтни работи
и други по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до
пълна реализация на провежданите мерки по
обновяване.
Предложението беше подложено на гласуване, както следва:
От общо ………… присъстващи:
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със „за“ гласуваха ……… идеални части от общите части, представени в сдружението;
с „против“ гласуваха ……….. идеални части от
общите части, представени в сдружението;
с „въздържал се“ гласуваха ………. идеални части
от общите части, представени в сдружението.
ПРИЕМА СЕ/НЕ СЕ ПРИЕМА
С така приетите решения общото събрание
на СС беше закрито.
Протоколчик: ...........................................................
.....................................................................................
(име, фамилия и подпис)
Председател на УС/управител: .............................
.....................................................................................
(име, фамилия и подпис)

Приложение № 10 –
образец към Методическите указания

ду

Д О Г О В О Р
Днес, …………………………. г., в гр. ………………. меж-

Сдружение на собствениците „....................... “,
БУЛСТАТ ……………………………, удостоверение за
регистрация № …………….. от ……………, издадено от
…………, представлявано от ......................................,
ЕГН ……….., лична карта № ….., издадена на ......
от МВР – …………, с постоянен адрес ....................
........................................ , наричано ДОВЕРИТЕЛ,
и
.....................................................................................
.....................................................................................,
кмет, представляващ община ................................,
наричан/а ДОВЕРЕНИК,
На основание одобрено Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) …………………..,
във връзка с участието на сградата с адрес
………………………… в Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради,
Се сключи настоящият договор за следното:
I. Предмет на договора:
Член 1. Доверителят възлага, а довереникът
приема да представлява доверителя за упражняване на правата и изпълнение на задълженията му за участие по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата), както следва:
1. От името и за сметка на доверителя да
проведе всички необходими процедури при
спазване на приложимото национално законодателство за избор на изпълнители на дейностите по обновяване на сградата (съгласно
чл. 2) и да сключи договори с избраните изпълнители.
2. Да представлява доверителя пред държавата в лицето на областния управител и пред
Българската банка за развитие с цел получаване на необходимото финансиране за обновяване на сградата по Програмата, приета от
Министерския съвет.
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3. Да осъществява текущ контрол по изпълнение задълженията на изпълнителите по
Програмата.
4. Да разплаща всички дейности по обновяването.
II. Обхват на дейностите по обновяване на
сградата:
Член 2. Дейностите по обновяване на многофамилните жилищни сгради съгласно Програмата включват:
(1) Изработване на обследване за установяване на техническите характеристики на
сградата, свързани с изискванията по чл. 169,
ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 ЗУТ и технически паспорт на сградата.
(2) Изготвяне на обследване за енергийна
ефективност на сградата.
(3) Разработване на инвестиционен технически/работен проект за нуждите на обновяването и оценка за съответствието.
(4) Изпълнение на СМР.
(5) Строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол.
III. Финансиране:
Член 3. (1) Довереникът в изпълнение на договора по чл. 4, ал. 1 ще осигури 100 на сто финансиране на разходите за дейностите по чл. 2,
набавяне на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително свързаните с тях такси,
дължими на съответните компетентни органи;
разходи, свързани с въвеждането на обекта в
експлоатация и невъзстановим ДДС.
(2) Собствениците на самостоятелни обекти
в сградата, които се използват за извършване
на стопанска дейност, както и в случаите на
отдаване под наем или извършване на дейност
от търговци и/или лица със свободни професии,
стават получатели на минимална помощ 42 съгласно Условията за изпълнение на схемата за
минимална помощ по Програмата (приложение
№ 14 към Методическите указания) или поемат
„Минимална помощ“ е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има
незначително въздействие върху нея поради своя
минимален размер, както е дефинирано в действащия Регламент на ЕО относно прилагането на
чл. 107 и 108 от Договора за функциониране на
Европейския съюз по отношение на минималната
помощ (Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията
от 15.12.2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88
от Договора към минималната помощ (OJ, L 379
от 28.12.2006 г., променен OJ, L 201 от 4.08.2011 г.)
и Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комиси ята
относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора
за създаване на Европейската общност относно
минималната помощ в областта на земеделието
и рибарството. Считано от 1.01.2014 г. Регламент
(ЕС) № 1998/2006 на Комисията от 15.12.2006 г. се
заменя от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г., съответно Регламент (ЕО)
№ 1860/2004 на Комисията се заменя с Регламент
(ЕС) № 1535/2007 и Регламент (ЕС) № 1408/2013 г.
42
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ангажимент за осигуряване на средствата съгласно приложение № 2.
IV. Права и задължения на страните:
Член 4. Довереникът се задължава:
(1) Д а предприеме всички необходими действия за сключване от името на доверителя
на договор за целево финансиране с областния управител на …………….. и Българската банка за развитие с цел осигуряване
на финансиране за обновяване на сградата по Програмата.
(2) При одобрение на финансирането от страна на ББР да подпише от името и за сметка на доверителя договора по ал. 1.
(3) Д а уведоми доверителя за подписването
на договора по ал. 2 в срок до 14 дни.
(4) О т името и за сметка на доверителя да усвоява суми по договора за финансиране,
предмет на договора по ал. 1, в това число да открие сметка в Българската банка
за развитие и да оперира със средствата,
като ги изразходва съгласно правилата и
процедурите на Програмата, принципите
на добро финансово управление, спазване
правилата, приложими спрямо минималните помощи, и в интерес на сдружението
на собствениците за целите на обновяването на сградата.
(5) Д а подготви документацията за избор на
изпълнители за дейностите по чл. 2, да
проведе процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото национално законодателство и да сключи договор с избраните изпълнители.
(6) Д а извършва всички плащания, свързани
с изпълнението на дейности по сградата, включително по сключените договори
с външни изпълнители. Плащанията за
дейностите по проектиране и СМР се извършват при наличие на подписани протоколи по чл. 5, ал. 5.
(7) Д а осигури публичност на извършваните
от него дейности в изпълнение на договора.
(8) Довереникът ще предостави на доверителя всички необходими услуги (допустими
по Програмата), свързани с изпълнението
на предписаните мерки за обновяване за
енергийна ефективност на сградата, в необходимото качество и по начин, осигуряващ необходимата координация.
(9) Услугите включват цялостната задължителна съвкупност от проектно-проучвателни и строително-монтажни дейности
по отделните самостоятелни обекти и
сградата като цяло за постигане на енергоефективните и техническите параметри
и стандарти съобразно целите и задачите
на Програмата и в съответствие с нормативно зададените стойности на тези параметри, националното законодателство
и регламенти.
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(10) Д
 овереникът ще осъществи цялостния
контрол по изпълнението и приемането на работата на изпълнителите и при
съставянето на съпътстващите финансово-счетоводни документи и строителни
документи, като стриктно спазва изискванията на нормативната уредба и одобрената проектосметна документация.
(11) Довереникът се задължава да осигури
всички условия и предпоставки от страна на съответните ведомства, институции и наети фирми, необходими, за да
се изпълнят дейностите по обновяването
на сградата точно, пълно, качествено, в
срок.
(12) Довереникът, в качеството му на орган
на местната власт, се задължава да изпълнява всички нормативно възложени
му функции, свързани с инвестиционния
процес, качествено, в срок и в интерес
на доверителя.
Член 5. Доверителят:
(1) Декларира, че е запознат и съгласен с условията за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ съгласно ПМС
№ 18 от 2015 г., изменено с ПМС № 114 от
2015 г., с Условията за изпълнение на схемата за минимална помощ по Програмата (приложение № 14 към Методическите
указания), както и с правилата и процедурите съгласно методическите указания
на Програмата, публикувани на интернет
страницата на МРРБ (http://www.mrrb.
government.bg), секция ,,Обновяване на
жилища“, съгласен е и ги приема. Доверителят заявява своето изрично съгласие
по отношение на реда за организиране и
провеждане на работите в изпълнение на
дейностите по чл. 2 под управлението на
довереника съгласно правилата и процедурите на Програмата и в съответствие с
действащата нормативна уредба.
(2) С е задължава да осигури всички условия
и предпоставки от страна на етажната
собственост, необходими, за да се изпълнят дейностите по обновяването на сградата точно, пълно, качествено, в срок и в
съответствие с одобреното ЗИФП и приложенията към него, настоящия договор
и правилата на Програмата.
(3) Доверителят ще осигури достъп до всеки
самостоятелен обект в сградата по съгласуван с довереника график за извършване
на дейностите по чл. 2.
(4) Доверителят се съгласява да бъдат изпълнени предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности съгласно правилата на
Програмата, в това число всички мерки,
необходими за привеждане на сградата в
съответствие с нормативните минимални
изисквания за енергийна ефективност.
(5) Н аблюдение по изпълнение на обновяването за енергийна ефективност на сгра-
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дата от името на доверителя ще бъде упражнявано от ……………… съгласно решение
на Общото събрание на сдружението или
от лицето/ата, упълномощени да представляват доверителя по Програмата, когато
титулярят е възпрепятстван, като същият
ще представлява доверителя пред останалите участници при изпълнение на следните дейности:
1. Подписване на протокол за приемане
на техническия/работния проект, протокол за предаване на строителната
площадка; протокол за установяване на
годността за ползване на обекта; протоколите за приемане на изпълнените
количества и видове строително-ремонтни работи, както и др. – до пълна
реализация на провежданите мерки по
обновяване на сградата.
2. Л ицето по настоящата алинея се уведомява от довереника съгласувано със
строителния надзор/изпълнителя на
СМР чрез писмо или по електронна
поща, или по факс за необходимостта
да участва в горепосочените дейности
най-малко 2 (два) дни преди започване на изпълнението им. Доверителят в
срок до 10 дни след сключване на настоящия договор предоставя на довереника пощенски адрес, електронна поща
или факс за връзка с посоченото лице.
(6) Доверителят ще осигури постоянен достъп до строителната площадка на външния изпълнител през цялото времетраене на СМР.
(7) Доверителят ще осигури достъп до вода
и електроенергия, както и място за временен склад през цялото времетраене на
СМР и ще оказва пълно съдействие на
изпълнителя.
(8) Доверителят ще окаже пълно съдействие
на всички участници в изпълнението на
обновяването по сградата, ще взаимодейства с длъжностните лица от довереника и външните изпълнители при осъществяване на задълженията им.
(9) Доверителят има право по своя преценка и за своя сметка съгласно чл. 68,
ал. 3 ЗОП да изпрати свой представител, който да присъства на публичните
заседания на комисията за разглеждане,
оценка и класиране на офертите за избор на изпълнители за изработване на
работен проект и извършване на СМР на
обекта. Довереникът уведомява доверителя писмено или по електронна поща,
или по факс за часовете и датите на заседанията на комисиите не по-късно от 2
(два) дни преди тяхното започване.
(10) В случай на промяна на предназначението на самостоятелен обект от жилищно
в нежилищно, както и при всяко фактическо упражняване на стопанска дей-
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ност, отдаване под наем на имота или
извършване на дейност от търговци и/
или лица със свободни професии, които обстоятелства са възникнали след
сключване на настоящия договор, доверителят се задължава да уведоми довереника в 14-дневен срок от узнаването
им. Собствениците на самостоятелните
обекти, за които са възникнали посочените хипотези, стават получатели на
минимална помощ и се задължават да
подпишат приложение № 1 от настоящия договор или да заплатят на довереника съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи
части и разходите за дейности, които в
случай на нужда ще са необходими да
се извършат в съответния самостоятелен
обект.
(11) В края на първата, третата и петата година в 5-годишния срок по ал. 12 доверителят попълва и връща изпратена от
довереника декларация по образец, че са
налице обстоятелствата по ал. 10 – не е
променено предназначението на жилищните обекти в стопански обекти и видът
на подобренията, придобити в резултат
на изпълнените дейности по енергийното обновяване на обекта.
(12) Довереникът има право в период от 5 години след въвеждане на сградата в експлоатация и приключване на плащанията по дейностите да проверява изпълнението на задълженията на доверителя
по ал. 10.
(13) В гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4
от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите
в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения
и строителни обекти, които се записват
в окончателния приемно-предавателен
протокол за предаването на обновената
сграда на доверителя, доверителят е длъжен да уведомява довереника за открити
недостатъци и/или скрити дефекти по
изпълнените по сградата СМР в срок до
10 дни от тяхното откриване.
V. Влизане в сила на договора
Член 6. (1) Настоящият договор влиза в сила
от момента на сключване на споразумението по чл. 4, ал. 1 освен разпоредбите на чл. 4,
ал. 1 – 4, които влизат в сила от датата на подписване на настоящия договор.
(2) В случаите, когато е приложимо, за дата
на предоставяне на минималната помощ се счита датата на влизане в сила на настоящия договор.
VI. Срок
Член 7. Настоящият договор се сключва за
срок до изплащане на всички задължения по до-
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говора за целево финансиране, сключен с Българската банка за развитие и областния управител, или до изтичане на гаранционните срокове
за изпълнените дейности, което от двете обстоятелства настъпи по-късно.
VII. Прекратяване на договора и специфични
условия
Член 8. Настоящият договор се прекратява:
(1) В случай че не бъде сключен договор по
чл. 4, ал. 1 – с писмено уведомление от страна
на довереника.
(2) Във всички случаи на прекратяване на
договора по чл. 4, ал. 1.
(3) Едностранно от довереника с едномесечно предизвестие, в случаите на виновно неизпълнение на задълженията на доверителя по
чл. 5, при наличие на предварително писмено
съгласие от Българската банка за развитие. Доверителят дължи възстановяване на разходите
(платени или дължими) по действително извършените дейности по чл. 2, както и дължимите
неустойки по вече сключени договори от страна
на довереника в изпълнение на задължението
по чл. 4, ал. 5.
Член 9. В случай на неизпълнение на чл. 5,
ал. 3, което е довело до възпрепятстване на дейностите по обновяване на сградата, довереникът може едностранно да прекрати настоящия
договор с 14-дневно писмено предизвестие. В
този случай доверителят дължи възстановяване
на разходите за всички извършени до момента
дейности по сградата.
VIII. Адреси за кореспонденция
Член 10. Кореспонденцията, свързана с настоящия договор, е в писмена форма, съдържа
регистрационния номер и наименованието на
сградата и следва да бъде изпращана на следните адреси:
За Доверителя – Сдружение
на собствениците (СС)
…………………………………………………..
…………………………………………………..
За Довереника – община …….
…………………………………………………..
…………………………………………………..
IX. Приложения
Приложение № 1: Декларации от получателите на минимална помощ (ако е
приложимо)
Приложение № 2: Декларация от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на
схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за заплащане на разходите (ако е приложимо)
Настоящият договор се сключи в четири
оригинални екземпляра – три за довереника и
един за доверителя.
ЗА ДОВЕРЕНИКА –
ОБЩИНА ………………:

ЗА ДОВЕРИТЕЛЯ – СС:

...............................

........................................

(Име и фамилия,
Кмет на община ….)

(Име и фамилия,
Представляващ СС)
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Приложение № 1
към договора между общината и СС
43
(приложение № 10)

Настоящата декларация е разработена за целите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis (ОB, L 352/1 от 24.12.2013 г.), като същата може да бъде адаптирана към
изискванията на всеки друг регламент за минимална помощ.
* Икономическата дейност се изразява в предлагане на стоки и/или услуги на определен пазар. Режимът
в областта на държавните помощи се прилага спрямо всички субекти, извършващи икономическа дейност,
без значение на правната им форма, начина на регистрация и финансирането им. В този смисъл тези
субекти са „предприятие“ за целите на законодателството по държавните помощи.
** Година „Х-1“ е годината, предхождаща текущата година – година „Х“.
43
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*** Съгласно чл. 3, пар. 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията за микро-,
малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).
**** Помощи, получени на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, не са обект на
настоящата Декларация.

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

4445

Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския
сектор (OB, L 352/9 от 24.12.2013 г.).
45
Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Комисията от ХХХ година за прилагане на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и
аквакултурите, който ще измени Регламент (ЕО) № 875/2007 (OB, L 193/6 от 25.7.2007 г.).
44
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ДATA: ……………… 20__ г.
УКАЗАНИЯ
за попълване на Декларацията за минимални
и държавни помощи
1. В т. 1 от Декларацията се попълват данните
на декларатора и на предприятието, което той
представлява в качеството си на управител,
председател, пълномощник или друго, като
към Декларацията се прилага съответният
документ, удостоверяващ това му качество.
2. Информацията по т. 4.1 от Декларацията
може да бъде попълнена на базата на подаден годишен отчет за дейността на предприятието съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за
статистиката за година „Х-1“ (годината, предхождаща текущата). В случай че не разполагате с данните относно относителния дял на
нетните приходи от продажби в % през година „Х“ (текущата година), полето по т. 4.1 от
Декларацията за година „Х“ остава празно.
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ДЕКЛАРАТОР: …...................………………
(подпис и печат)
3. В
 т. 5 от Декларацията под основна дейност
на предприятието се има предвид дейността,
която генерира най-голям дял от приходите
му от продажби.
4. В т. 6 от Декларацията се посочва конкретната дейност, за която се получава минималната помощ, като тази дейност може да е
различна от основната дейност на предприятието по КИД-2008.
5. Определянето на вида на предприятието в
т. 7 от Декларацията следва да се направи
въз основа на данните за числеността на персонала и финансовите показатели съгласно
чл. 2 – 6 от Приложение І на Регламент (ЕС)
№ 651/201446:
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от
17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории
помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L
187/1 от 26.6.2014 г.)
46
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Вид предприятие

Численост на
персонала

Годишен оборот

Общ годишен
счетоводен баланс

Микро-

По-малко от
10 души

Не надвишава
3 911 660 лв.
(2 млн. евро)

Не надвишава
3 911 660 лв.
(2 млн. евро)

Малко

По-малко от
50 души

Не надвишава
19 558 300 лв.
(10 млн. евро)

Не надвишава
19 558 300 лв.
(10 млн. евро)

Средно

По-малко от
250 души

Не надвишава
97 791 500 лв.
(50 млн. евро)

Не надвишава
84 100 690 лв.
(43 млн. евро)

Голямо

Повече от
250 души

Надвишава
97 791 500 лв.
(50 млн. евро)

Надвишава
84 100 690 лв.
(43 млн. евро)

 анните, които се прилагат за определяне
Д
числеността на персонала и финансовите
показатели, са онези, отнасящи се за последния отчетен период съгласно съставен
годишен финансов отчет по реда на Закона
за счетоводството.
6. В т. 10 от Декларацията при положителен отговор за наличие на обстоятелства
по преобразуване – сливане/придобиване/
разделяне (съгласно чл. 3, пар. 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013), се попълва и
Декларация за преобразуването, която се
разработва от администратора на помощ47.
Същата следва да съдържа най-малко следното: идентификация на лицата, участващи
в преобразуването, размер на получените от
тях минимални помощи в резултат на преобразуването.
7. Получател/кандидат, който поддържа с
друго/и предприятие/я поне един вид от посочените в чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 взаимоотношения, трябва да
декларира това обстоятелство в т. 11 от Декларацията и да посочи наименованието и
ЕИК/БУЛСТАТ номера на предприятията,
които образуват „едно и също предприятие“. Посочват се всички предприятия, без
значение дали са, или не са получатели на
минимални помощи.
8. В таблицата по т. 12 от Декларацията следва да посочите размера на всички минимални помощи, които получателят/кандидатът е получил за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“),
включително минималните помощи, получени от него в резултат на преобразуване,
както и получените минимални помощи за
три последователни години от предприятията по т. 11 от Декларацията, които образуват „едно и също предприятие“.
При попълването на таблицата по т. 12 от
Декларацията следва да имате предвид, че
за целите на Регламент (ЕС) № 1407/2013
датата на получаване на помощта не е датата на извършване на плащането. Съгласно
чл. 3, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 1407/2013
помощта de minimis се смята за отпуснаТози, пред когото се подава настоящата декларация за минимални и държавни помощи.
47

ВЕСТНИК

та (получена) в момента на получаване на
юридическото основание за това съгласно
приложимия национален правен режим независимо от датата на плащане на помощта de minimis на получателя/кандидата.
9. При попълването на таблицата по т. 12
от Декларацията следва да имате предвид
следното:
·	при наличие на обстоятелства по сливане или придобиване (само при положение, че преобразуването е извършено
след 1.01.2014 г.), декларирани в т. 10 от
Декларацията, всички предходни помощи de minimis, предоставени на някое от
сливащите се предприятия, се вземат под
внимание при определяне на това дали
дадена нова помощ de minimis, отпусната
на новото предприятие или на придобиващото предприятие, не води до превишаване на съответния праг; помощта de
minimis, предоставена законно преди сливането или придобиването, остава правомерна;
·	при наличие на обстоятелства по разделяне (само при положение, че преобразуването е извършено след 1.01.2014 г.),
декларирани в т. 10 от Декларацията,
следва да се има предвид, че помощта de
minimis, отпусната преди разделянето, се
предоставя на предприятието, което се е
възползвало от нея, като по принцип това
е предприятието, поемащо дейностите, за които е била използвана помощта
de minimis; ако такова предоставяне не е
възможно, помощта de minimis се разпределя пропорционално на базата на счетоводната стойност на собствения капитал
на новите предприятия към действителната дата на разделянето.
10. В
 т. 19.1 от Декларацията се попълва информация за администратора на помощта
(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ), който е
администрирал и предоставил съответната
държавна помощ, съгласно декларираното
по т. 19 от Декларацията, и основанието
за получаване на помощта, което може да
бъде: номер на Решение на Европейската
комисия (ЕК) за одобряване на мярката;
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разпоредба, съдържаща се в нормативен
акт (регламент, закон, правилник и др.).
При посочен отговор „ДА“ в т. 19 от Декларацията администраторът на помощ, пред
който получателят към настоящия момент
кандидатства за получаване на финансиране, следва да осъществи контакт с администратора/ите на помощта/ите по т. 19.1
от Декларацията и да събере необходимата
информация, която да му гарантира, че с
предоставянето на получателя на нова минимална помощ съгласно попълнената в
Декларацията информация няма да се надвиши най-високият приложим интензитет
на помощта или размер на помощта, определен в конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за групово
освобождаване или с решение на ЕК.
При попълване на Декларацията моля да имате
предвид следните определения и разпоредби:
1. „Минимална помощ“ е помощта, която не
нарушава и не застрашава конкуренцията
или има незначително въздействие върху
нея поради своя минимален размер, както
е дефинирана в действащия регламент на
ЕС относно прилагането на чл. 107 и 108
от Договора за функционирането на ЕС по
отношение на минималната помощ.
2. „ Държавна помощ“ е всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за
сметка на държавни или общински ресурси,
пряко или чрез други лица, под каквато и
да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез
поставяне в по-благоприятно положение на
определени предприятия, производството
или търговията на определени стоки, или
предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите членки.
3. „ Администратор на помощ“ е всяко лице,
което планира, разработва, управлява, уведомява и докладва предоставянето на държавна и/или минимална помощ.
4. „Предприятия партньори“ са всички предприятия, които не се определят като свързани предприятия по смисъла на чл. 3, пар.
3 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС
и между които съществува следното взаимоотношение: дадено предприятие (предприятие нагоре по веригата) притежава
самостоятелно или съвместно с едно или
повече свързани предприятия по смисъла
на чл. 3, пар. 3 от Препоръка на Комисията
2003/361/ЕС 25 % или повече от капитала
или правата на глас в друго предприятие
(предприятие надолу по веригата).
Въпреки това дадено предприятие може да
се определя като самостоятелно и по този
начин да няма предприятия партньори,
дори ако този праг от 25 % е достигнат или
надвишен от следните инвеститори, при условие че тези инвеститори не са свързани
по смисъла на чл. 3, пар. 3 нито индивиду-
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ално, нито съвместно с въпросното предприятие:
а) публични инвестиционни дружества,
дружества за рисков капитал, физически
лица или групи от физически лица, които
упражняват редовна инвестиционна дейност в рисков капитал и които инвестират
собствен капитал в дружества, които не са
котирани на фондовата борса („бизнес ангели“), при условие че общата инвестиция на
тези „бизнес ангели“ в същото предприятие
е под 1 250 000 евро;
б) университети или изследователски центрове с нестопанска цел;
в) институционални инвеститори, включително фондове за регионално развитие;
г) автономни местни органи с годишен
бюджет под 10 млн. евро и население под
5000 жители.
5. С ъгласно
чл. 1
от
Регламент
(ЕС)
№ 1407/2013 същият не се прилага към:
а) помощ, предоставена на предприятия,
осъществяващи дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури“;
б) помощ, предоставена на предприятия,
осъществяващи дейност по първично производство на селскостопански продукти,
посочени в Приложение І от Договора
за функциониране на Европейския съюз
(ДФЕС);
в) помощ, предоставена на предприятия,
осъществяващи дейност по преработка и
търговия със селскостопански продукти,
посочени в Приложение І от ДФЕС, в следните случаи:
аа) когато размерът на помощта е определен на базата на цената или количеството на тези продукти, изкупувани от
първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия;
бб) когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
г) помощ за дейности, свързани с износ за
трети държави или държави – членки на
ЕС, в частност помощ, пряко свързана с
изнасяните количества, със създаването и
оперирането на дистрибуторски мрежи или
с други текущи разходи, свързани с износа;
д) помощи, подчинени на преференциално
използване на национални продукти спрямо вносни такива.
6. С ъгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 „едно и също предприятие“ са
всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния
или надзорния орган на друго предприятие;
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в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо
друго предприятие по силата на договор,
сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер
или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно по силата на споразумение с останалите акционери или
съдружници в това предприятие мнозинството от гласовете на акционерите или
съдружниците в това предприятие.
7. С ъгласно чл. 5, пар. 1 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 минималната помощ, предоставена съгласно същия, може да се кумулира
с минимална помощ за дейности по услуги
от общ икономически интерес, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012, до
тавана, установен в посочения регламент.
Тя може да се кумулира и с минимална
помощ, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis, до съответния
таван, определен в чл. 3, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
8. С ъгласно чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 помощта de minimis може да се
кумулира с държавна помощ, отпусната за
същите допустими разходи, или с държавна
помощ за същата мярка за финансиране на
риска, ако с това не се надвишава най-високият приложим интензитет на помощта или
размерът на помощта, определен в конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за групово освобождаване
или с решение, приети от ЕК. Ако помощта
de minimis не е предоставена за конкретни допустими разходи или не може да бъде
свързана с такива, тя може да се кумулира
с държавна помощ независимо от интензитетите.

Приложение № 2
към договора между общината и СС
(приложение № 10)
ДЕКЛАРАЦИЯ
от собствениците на самостоятелни (стопански)
обекти, които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за
заплащане на разходите
Долуподписаният, ..................................................
......................................................................................... ,
ЕГН ……….., лична карта № ….., издадена на ….. от
МВР – …………, с постоянен адрес ............................ ,
В качеството ми на собственик на самостоятелен
обект № …… в сградата на адрес .............................
Във връзка с участието на сградата в Националната програма за обновяване на жилищни сгради
(Програмата), одобрена с ПМС № 18 от 2015 г.,
Декларирам:
1. Притежаваният от мен самостоятелен обект
е със стопанско предназначение и се използва за …………………….. (изписва се видът
на упражняваната стопанска дейност, която може да бъде, но не само: отдаване под
наем, извършване на дейност в имота от
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търговец и/или лице със свободна професия, друго).
2. Запознат съм с изискванията на Програмата за осигуряване от страна на собствениците на 100 % от средствата за обновяването на самостоятелния обект, в който
се упражнява стопанска дейност, отдава се
под наем, извършва се дейност от търговец
и/или лице със свободна професия, в съответствие с притежаваните идеални части от
общите части на сградата.
3. Въз основа на информацията, предоставена от общината, съм запознат с размера на
средствата, съответстващи на дела от разходите за обновяването на припадащите ми
се общи части в съответствие с притежаваните от мен идеални части от общите части
на сградата и на разходите за дейностите в
собствения ми самостоятелен обект, който
е …………………… (лв.).
4. С
 ъгласен съм да осигуря средствата по т. 3
при следния график:
4.1. 5 00 лв. преди подписването на договора
между общината и СС.
4.2. 1 5 % (петнадесет процента) от индикативната стойност от частта (съфинансирането) на ССО – в срок до 10 работни дни след сключване на договора
между общината и СС.
4.3. О
 статъка до пълния размер от индикативната стойност от частта (съфинансирането) на ССО – в срок до 10 работни дни след получаване от представителя на СС на уведомление за решение
за избор на изпълнител на СМР по реда
на Закона за обществените поръчки.
4.4. В
 случай че действително извършените разходи надвишават стойността на
индикативните разходи, остатъка до
пълния размер на действително извършените разходи – в срок до 20 работни дни след издаване на съответния акт
за окончателно приемане на изпълнените дейности по програмата за сградата, в която се намира самостоятелният
ми обект.
4.5. В
 случай че действително извършените разходи са по-малко от осигурената
от мен индикативна стойност, желая
разликата да ми бъде възстановена по
сметка IBAN: ………………………….
Дата:
Подпис:

Приложение № 11 –
образец към Методическите указания
ДОГОВОР ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ
Днес, .................... г. (дата на сключване), в
гp. София, между:
„Българска банка за развитие“ – АД, вписана в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121856059, със седалище и адрес на
управление в гр. София, ул. Стефан Караджа 10,
представлявана от …………………………………………., наричана по-долу за краткост „ББР/Банката“, от
една страна,

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

Министерския съвет на Република България чрез
областния управител на област …………………………,
наричан по-долу за краткост „Областния управител на област …………….“, от друга страна,
и
Кмета на община ………………………, представляващ
община ………………., в качеството на довереник на
Сдружение на собственици …………………………………,
наричан по-долу „Кмета на община ……….........“,
от трета страна,
наричани общо „Страните“ или поотделно „Страна“, на основание ……………………………………
и като взеха предвид, че:
1. С ………………… на Министерския съвет на Република България е одобрена Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради (наричана по-долу за краткост
„Програмата“);
2. За участие в Програмата е учредено
Сдружение на собственици, както следва:
………………………………………………, наричано по-долу за
краткост „Сдружението“;
3. Сдружението е надлежно учредено при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), вписано е в регистър
БУЛСТАТ и в публичния регистър на Община
……. съгласно чл. 44 ЗУЕС;
4. Сдружението е кандидатствало пред Община
................... и е одобрено за участие в Програмата
на ..............................., наричан по-долу за краткост
„Сградата“;
5. Кметът на община ………. е надлежно упълномощен от Сдружението да го представлява
пред ББР и пред областния управител на област
………………….. за сключване на настоящия договор;
сключиха настоящия Договор за целево финансиране (наричан по-долу „Договора“).
РАЗДЕЛ I. ИНДИВИДУАЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 1. Предмет на Договора.
Банката предоставя на Сдружението чрез довереника му Кмета на община ………… финансиране, наричано по-долу „Целево финансиране“, за
извършване на дейностите, предвидени в Програмата, в размер, при условия и в срокове съгласно
анекси – неразделна част от този договор, определящи конкретните дейности за Сградата, които се подписват от страните след провеждане на
обществени поръчки за съответните дейности и
определяне на цената по съответните фази.
Чл. 2. Цел.
(1) Целевото финансиране се предоставя за
разплащане на дейностите по Програмата, както
следва:
1. Фаза 1: Техническо и енергийно обследване
на Сградата;
2. Фаза 2: Проектиране, оценка за съответствие, изпълнение на строително-монтажни работи, упражняване на авторски надзор, строителен надзор, инвеститорски контрол, въвеждане в
експлоатация на Сградата.
(2) Целевото финансиране се предоставя съгласно типовия механизъм за усвояване, предвиден в Програмата.
(3) Средствата, предоставени от Банката, следва да се използват само и единствено за договорената цел.
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Чл. 3. Валута.
Целевото финансиране се предоставя в левове
и всички суми, посочени по-долу, са в левове.
Плащанията по Договора се извършват в левове.
Чл. 4. Лихва.
Банката начислява лихва в размер на цената на ресурса, осигурен за целта чрез издадена
държавна гаранция, съгласно чл. 100 от Закона
за държавния бюджет на Република България за
2015 г., завишена с 0,5 процентни пункта. Лихвата се начислява текущо, но е дължима на датата
на погашение на главницата.
Чл. 5. Падеж.
Общият размер на Целевото финансиране се
изплаща в съответствие с раздел III от този Договор не по-късно от крайния срок на Програмата.
РАЗДЕЛ II. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
СРЕДСТВАТА
Чл. 6. (1) Целевото финансиране се усвоява,
при условие че са изпълнени кумулативно всички
условия и след представяне на всички документи,
посочени по-долу:
1. Кметът на община ………….. като довереник
на Сдружението …………….. е открил при Банката
специална сметка, която служи единствено за усвояване на средства по Целевото финансиране и
за разплащане към изпълнителите на дейностите
по чл. 2, ал. 1 от Договора.
2. Кметът на община ………….. е представил
пред Банката декларация във форма и със съдържание съгласно приложение № 1, неразделна част
към този договор, с която декларира надлежното
провеждане на процедура за избор на изпълнител по съответната фаза съобразно Програмата,
както и сключването на договори за възлагане за
съответната фаза.
3. Кметът на община ………….. е представил
пред Банката декларация във форма и със съдържание съгласно приложение № 2, неразделна
част към този договор, с която декларира:
3.1. самостоятелните обекти в Сградата, в които се извършва стопанска дейност, и собствениците, които извършват стопанска дейност, в т.ч.
отдаване под наем, които отговарят на условията на схемата за минимална помощ и Регламент
(ЕС) № 1407/2013, и
3.2. обектите и собствениците, за които е приложимо задължението за плащане към общината, съгласно Програмата.
4. Кметът на община ………….. за всяко усвояване е представил пред Банката писмено искане във
форма и със съдържание съгласно приложение
№ 3, неразделна част към този договор, деклариращо, че условията по сключените договори за
възлагане са изпълнени, всички необходими документи са надлежно представени и исканите за
усвояване средства са дължими, заедно с платежно нареждане за разплащане на дължимите суми.
(2) Банката не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните
обстоятелства от Кмета на община ............... по
т. 2, 3 и 4 по-горе, както и за наредените и извършени плащания от него.
Чл. 7. За дата на предоставяне на средства се
счита датата, на която специалната сметка, от-
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крита при Банката, бъде заверена със съответната сума.
РАЗДЕЛ III. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ
СУМИ ПО ЦЕЛЕВОТО ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 8. (1) Средствата по ползваното Целево финансиране се възстановяват чрез безвъзмездната
финансова помощ, предоставена от Държавата на
Сдружението за обновяване на Сградата по специална сметка на Банката …………………………….., и
се отнасят служебно от Банката за погасяване на
дължимите суми по настоящия Договор, за което
Сдружението чрез Кмета на община ………………..
дава своето безусловно и неотменимо съгласие с
подписването на този Договор.
(2) В случай на неизпълнение на подписаните
договори за изпълнение по съответната фаза съобразно Програмата, даващо основание на Кмета
на община ............... да изиска инкасиране на издадените по нареждане на съответния изпълнител банкови или други гаранции (за аванс и/или
добро изпълнение), и/или евентуални неустойки
по договорите за възлагане за съответната фаза,
Кметът на община ............. е длъжен да предприеме своевременно необходимите действия, като
нареди сумите по тези гаранции по специалната сметка на Банката, които отново се отнасят
за погасяване на ползваното Целево финансиране. Погасените по този ред суми се използват за
финансиране за довършването на дейностите по
конкретния обект.
(3) Всички суми, дължими на Банката по силата на този Договор, следва да бъдат изплатени
изцяло на Банката, без от тях да се правят каквито и да било приспадания или удръжки.
РАЗДЕЛ IV. ДЕКЛАРАЦИИ И
ПОТВЪРЖДЕНИЯ
Чл. 9. Кметът на община ……………….. декларира, че към датата на сключване на Договора:
1. Цялата информация, предоставена на Банката, е актуална, вярна, валидна и пълна, изготвена в съответствие с приложимите нормативни
изисквания;
2. Средствата, предоставени по Целевото финансиране, ще бъдат използвани единствено и
само за целите по чл. 2 от настоящия Договор;
3. Кметът на община ……………….. е надлежно
упълномощен за сключването и изпълнението на
този Договор;
4. Кметът на община ………………. е извършил
съответните проверки на самостоятелните обекти в Сградата, управлявана от Сдружението, по
отношение на наличието на стопанска дейност,
съответствието с условията на схемата за минимална помощ и е предприел необходимите мерки за изпълнение на задължението за плащане
от съответния собственик, когато правилата на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. не могат да бъдат
приложени.
РАЗДЕЛ V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПО ДОГОВОРА
Чл. 10. За целия период от датата на сключване на този Договор до окончателното изплащане
или погасяване на всички дължими суми и из-
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пълнение на всички други задължения по този
Договор Кметът на община ……………….. е длъжен:
1. да ползва Целевото финансиране само за
целите и до размера, уговорени в този Договор;
2. да предоставя всяка поискана от Банката
информация и документи, свързани с използване
на Целевото финансиране;
3. да спазва всички изисквания на приложимото българско законодателство за организиране
на дейностите, посочени в чл. 2 от този Договор;
4. да уведоми Банката за всяка промяна на данните и информацията, предоставени към датата
на сключване на този Договор, и за възникването
на друго обстоятелство или събитие, което има
вероятност да окаже съществено неблагоприятно
въздействие за възстановяване на средства по Целевото финансиране.
Чл. 11. (1) Банката е длъжна да предостави
средствата по Целевото финансиране съгласно
предвиденото по настоящия Договор.
(2) Банката уведомява Областния управител
на област …………… за предоставените средства по
Целевото финансиране на тримесечие.
Чл. 12. След окончателно приключване на
възложената работа по фази 1 и 2 и издаване на
съответния акт за окончателното приемане на
изпълнените дейности по Програмата за Сградата Кметът на община ................ и Областният
управител на област .................... съставят и подписват протокол за това, включващ точната сума
на дължимата безвъзмездна финансова помощ и
удостоверяващ изпълнение на условията за изплащане.
Чл. 13. Банката има право да предложи да
прехвърли формираното вземане по Договора на
Държавата чрез посочена от нея структура или
орган по номинал.
РАЗДЕЛ VI. СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 14. (1) Извън законоустановените случаи,
при които би било налице неизпълнение, настъпването на което и да е от изброените по-долу
събития представлява неизпълнение по този Договор и се третира като случай на неизпълнение:
1. нарушение на което и да е от условията по
този Договор;
2. констатиране на предоставени неточни, неистински, неверни или подправени декларации
и/или документи, установяващи използването на
средствата за целта, уговорена в този Договор, и/
или размера, и/или дължимостта им.
(2) При възникване на случай на неизпълнение Банката има правото, но не е длъжна, без
да дава предизвестие или да изчаква определен
срок, по свой избор и преценка да преустанови
отпускането на каквито и да е средства по Целевото финансиране и уведоми за тези си действия
останалите страни по Договора.
(3) Забавяне от страна на Банката да упражни
правата си по този Договор не представлява отказ от правата є по него.
РАЗДЕЛ VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 15. Измененията на този Договор са действителни само ако са извършени в писмена форма
и са подписани от Страните.
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Чл. 16. Договорът влиза в сила от датата на
подписването му от страните.
Чл. 17. Този Договор се подчинява и се тълкува в съответствие със законите на Република
България. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 18. Всички спорове относно тълкуване,
недействителност, изпълнение/неизпълнение или
прекратяване се решават от страните чрез преговори, като при непостигане на съгласие спорът се
отнася за решаване от компетентните съдилища
в България.
Чл. 19. Ако някоя клауза от този Договор бъде
обявена за недействителна и/или отменена от
компетентна юрисдикция, това не води до недействителност или неприложимост на останалите
клаузи на Договора.
Чл. 20. Този Договор ще бъде в сила и ще
обвързва всички правоприемници на Страните
по този Договор. Страните нямат право да прехвърлят или делегират каквато и да било част от
правата или задълженията си по този Договор
без съгласието на останалите освен в случаите
по чл. 13 по-горе.
Чл. 21. Всички предизвестия, уведомления,
изявления и информация, отнасящи се до настоящия Договор, се извършват в писмена форма.
При промяна на посочения по-долу адрес за кореспонденция всяка Страна е длъжна незабавно
да уведоми другата страна писмено за новия си
адрес, а до получаването на такова уведомление
всички съобщения, достигнали до стария адрес,
ще се считат за получени. Всички предизвестия,
уведомления, изявления и информация, отнасящи се до настоящия Договор, се считат за получени, ако са получени лично, изпратени по факс с
потвърждение на получаването или са доставени
с писмо с обратна разписка или чрез куриер на
следните адреси на Страните:
За ББР: …………………………..
За Кмета на община: ……………………………
За Областния управител на област: ………………….
Чл. 22. Неразделна част от този Договор са
следните документи:
1. Приложение № 1
2. Приложение № 2
3. Приложение № 3
4. Приложение № 4.
Този Договор се сключи в три оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложение № 1
към Договора за целево финансиране
(приложение № 11)
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният, ………............……………………………,
в качеството ми на представляващ община
…………………….. и пълномощник на Сдружение на
собственици …………………………………………, декларирам безусловно, че:
1. п роведена е по реда на Закона за обществените поръчки процедура за избор на външен изпълнител по фаза 1/фаза 2 съгласно
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чл. 2, ал. 1, т. 1/т. 2 от Договор за целево
финансиране № ……………/ ………………..;
2. избран е външен изпълнител по фаза 1/
фаза 2 съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1/т. 2 от Договор за целево финансиране № ……………/
……………….., както следва:
……………………………… (наименование)
……....…………………….. (ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН)
............................................. (седалище/адрес)
............................................ (представляващ)
........................................... (банкова сметка);
3. с външния изпълнител съгласно т. 2 по-горе
е сключен и е влязъл в сила Договор ……….;
4. с договора по т. 3 на изпълнителя е възложено ………………………………………, при финансови
условия, както следва: .......................................
................................ (аванс, междинно и окончателно плащане);
5. за авансовото плащане съгласно т. 4 по-горе
изпълнителят е представил банкова гаранция в полза на ББР/Сдружението;
съгласен съм, че Банката не контролира и
не носи отговорност за верността и пълнотата
на декларираните от мен съгласно настоящата
декларация обстоятелства.
Декларатор: ……………….
Дата: ………………

Приложение № 2
към Договора за целево финансиране
(приложение № 11)
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният, ………............……………………………,
в качеството ми на представляващ община
…………………….. и на пълномощник на Сдружение
на собствениците …………………………………………, декларирам безусловно, че:
1. Сдружението чрез неговия управител е
представил Справка за собствениците на
самостоятелни обекти в Сградата, в които
се развива стопанска дейност, включително
отдаване под наем, съгласно Справка образец № 6 от Методическите указания на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
2. С ъм проверил и установил поименно собствениците по т. 1, които отговарят на условията на схемата за минимална помощ,
както и тези, за които възниква задължение
за плащане към общината.
3. Всички собственици на самостоятелни
обекти по т. 1, които отговарят на условията на схемата за минимална помощ, са
извън изключенията на чл. 1 от Регламент
(ЕС) № 1407/2013 г.
4. Н
 а всички собственици на самостоятелни
обекти по т. 1 по-горе, които отговарят на
условията на схемата за минимална помощ,
е предоставена минимална помощ в размер, равен на дела от разходите за обекта,
а именно разходите за собствения им самостоятелен обект и припадащата им се част
от общите части на Сградата, с който раз-
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мер на помощта не се надвишава прагът по чл. 3, пар. 2 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 г.
5. В качеството ми на администратор на минимална помощ съм задължен да изпълня
изискванията на чл. 11 от Закона за държавните помощи, както и на раздел V от
ППЗДП по отношение на всички собственици на самостоятелни обекти в Сградата,
за които са изпълнени условията на схемата
за минимална помощ.
6. С ъгласен съм, че Банката не контролира
и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните от мен съгласно
настоящата декларация обстоятелства.
Декларатор: ……………….
Дата: ………………

Приложение № 3
към Договора за целево финансиране
(приложение № 11)
ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният, ….......………………………………………,
в качеството ми на представляващ община
…………………….. и пълномощник на Сдружение на
собствениците …………………………………………, декларирам безусловно, че:
1. всички
условия
съгласно
Договор
……………………., с който на избрания външен
изпълнител по фаза 1/фаза 2 съгласно чл. 2,
ал. 1, т. 1/т. 2 от Договор за целево финансиране № ……………/ ……………….., както следва:
……………………………… (наименование)
………....………………….. (ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН)
............................................. (седалище/адрес)
............................................ (представляващ)
........................................... (банкова сметка),
е възложено …………………………………………… при финансови условия, както следва: .........................
..................... (аванс, междинно и окончателно
плащане),
са изпълнени с оглед надлежното заплащане
съгласно размера, условията и сроковете в Договор ..........………………………………..;
2. всички документи, установяващи надлежното изпълнение на възложеното и размера на дължимите суми за изпълненото, са
представени и заявената за плащане сума
съгласно настоящото искане-декларация е
дължима;
3. с ъгласно Договор ……………………. са налице
условията за плащане, както следва: .............
.................................. (аванс, междинно и окончателно плащане) в размер на …………………..;
и моля „Българска банка за развитие“ – АД,
ЕИК 121856059, да …………………….. сума в размер на …………………………………………….. в срок до
……………………………
Съгласен съм, че Банката не контролира и не
носи отговорност за верността и пълнотата на
декларираните от мен съгласно настоящата декларация обстоятелства, както и за заплащането
на изпълнителя на заявената сума съгласно настоящата декларация.
Декларатор: ……………….
Дата: ………………
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Приложение № 4
към Договора за целево финансиране
(приложение № 11)
ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният, ….......………………………………………
в качеството ми на представляващ община
…………………….. и пълномощник на Сдружение на
собственици …………………………………………, декларирам безусловно, че:
1. всички условия съгласно Договор №…………….
между община……………………….. и Сдружение………………………………….. и финансирани с
Договор за целево финансиране № ……………/
……………..…….. са изпълнени;
2. налице са условията за плащане/възстановяване на разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното
законодателство, включително свързаните с
тях такси, дължими на съответните компетентни органи, както и разходи, свързани
с въвеждането на обекта в експлоатация, и
моля „Българска банка за развитие“ – АД,
ЕИК 121856059, да ……………………….. (плати/
възстанови) следните суми:
– в размер на ……………………………………………..,
платими по сметка ………………………………….,
при банка …………………………………… с титуляр
…………………… …………………………….;
– в размер на ……………………………………………..,
платими по сметка ………………………………….,
при банка …………………………………… с титуляр
…………………… …………………………….;
– в размер на ……………………………………………..,
платими по сметка ………………………………….,
при банка …………………………………… с титуляр
…………………… …………………………….;
– в размер на ……………………………………………..,
платими по сметка ………………………………….,
при банка …………………………………… с титуляр
…………………… …………………………….;
– в размер на ……………………………………………..,
платими по сметка ………………………………….,
при банка …………………………………… с титуляр
…………………… …………………………….
Съгласен съм, че Банката не контролира и не
носи отговорност за верността и пълнотата на
декларираните от мен съгласно настоящата декларация обстоятелства, както и за заплащането
на изпълнителя на заявената сума съгласно настоящата декларация.
Декларатор: ……………….
Дата: ………………

Приложение № 12 –
образец към Методическите указания
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният, ........................................... ,
ЕГН ..............., лична карта № …............, издадена
на ..................... от МВР – ..................................... ,
с постоянен адрес ................................................ ,
В качеството ми на собственик на самостоятелен обект № …… в сградата на адрес .......... ,
Във връзка с участието на сградата в Националната програма за обновяване на жилищни сгради
(Програмата), одобрена с ПМС № 18 от 2015 г.,
и решение на общото събрание на сдружението
на собствениците от дата ........................................

С Т Р.
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Декларирам:
1. С
 ъгласен съм да бъдат изпълнени предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности
за обновяване на сградата (както в общите части, така и в притежавания от мен
обект) съгласно правилата на Програмата,
в това число всички мерки, необходими за
привеждане на сградата в съответствие с
нормативните минимални изисквания за
енергийна ефективност.
2. Ще осигуря достъп до притежавания от мен
обект по предварително съгласуван график
за извършване на дейностите по т. 1.
Дата:

Подпис: …………………………

* Декларацията може да бъде подадена лично в
общината, която е администратор на лични данни.
При подаване на декларацията пред управителя на
СС информацията относно ЕГН и лична карта може
да не бъде попълвана.
В случай че на даден самостоятелен обект е
учредена ипотека в полза на банка, необходимо
е съгласието на банката, която следва да издаде
документ, съдържащ решенията в декларацията.
Допустимо е образецът на декларация да бъде
адаптиран, така че да бъде съобразен с конкретния
случай, както и с вътрешните правила на банката.

Приложение № 13 –
образец към Методическите указания
Контролен лист за проверка на документи за
сключване на Договор за целево финансиране по
Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради48
Показател за проверка

Да

Не

Забележка

1. З
 а получаване на безвъзмездна финансова помощ
по Програмата е кандидатствала цяла сграда
2. С
 градата притежава не
по-малко от 36 самостоятелни обекта с жилищно
предназначение
3. П
 ода дено е За я в лен ие
за интерес и финансова
помощ о т Сд ру жен ие/
Сдружения на собствениците, регистрирано/и
в общината и в регистър
БУЛСТАТ
4. С
 ключен е договор между Сдружението/Сдруженията на собствениците
в сградата и общината,
като са приложени необходимите документи към
договора

Дата:

Подпис: ……………………..
(име и фамилия,
длъжност)

Контролният лист е за проверка от областния
управител преди подписване на Договора за целево
финансиране.
48
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Приложение № 14 –
образец към Методическите указания
УСЛОВИЯ
за изпълнение на схемата за минимална помощ
по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящите условия са разработени, за да
определят начина, по който следва да се изпълнява схемата на Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради (Програмата) и да се указват
правилата, приложими съгласно условията на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функциониране
на ЕС (ДФЕС) към помощта de minimis (OB, L
352 от 24.12.2013 г.).
Условията са приложими към получателите
на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по
Програмата, а именно съответните собственици на самостоятелни обекти (ССО) в сградите,
допустими за финансиране.
Условията са неразделна част от Методически
указания (Указанията), одобрени с ПМС № 18
от 2015 г., изменено с ПМС № 114 от 2015 г.,
като при противоречие между указанията и
условията на схемата се прилагат специалните
условия на настоящата схема.
2. ФУНКЦИИ НА ОБЩИНАТА
Съгласно у казани ята по Прог рамата об щината отговаря за цялостното техническо и
финансово администриране на Програмата на
своята територия.
Освен описаните отговорности на общината
в указанията с оглед изпълнението на дейностите по схемата съответната община се явява и
администратор на помощ по смисъла на Закона за държавните помощи по отношение на
средствата, предоставени на нейната територия
на отделните получатели и имащи характер на
минимална помощ.
Общината следва да създаде механизъм за
контрол и гарантиране изпълнението на посочените в настоящия документ условия, така че във
всеки един момент да може да бъде доказано, че
разходването на средствата по схемата отговарят
и не противоречат на действащото национално
и европейско законодателство в областта на
държавните помощи. В настоящите условия
са представени минималните изисквания към
механизмите за контрол, които общината следва
да въведе съобразно индивидуалните специфики
на организацията на работа в същата.
3. РЕЖИМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА
3.1. Режим „не помощ“ – помощ извън обхвата
на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС (помощ, която не
е държавна помощ и не е минимална помощ)
В случаите, когато ССО не използват допустимите за финансиране обекти за извършване на
стопанска дейност, включително, но не само: не
ги отдават под наем или в тях не се извършва
дейност от търговци и/или лица със свободни
професии, ССО не следва да се считат за полу-
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чатели на държавна и/или минимална помощ
(помощ „de minimis“). В този случай към тях не
са приложими настоящите условия.
Случаите, в които община или държавна
институция са собственици на самостоятелни
обекти в сграда, участваща в Програмата и
допустима за финансиране, които се използват
единствено и само за жилищни нужди, същите не се считат за получатели на минимална
помощ (помощ „de minimis“) и към тях не са
приложими условията по т. 3.2.
3.2. Режим „минимална помощ“ (помощ „de
minimis“)
За целите на Регламент (ЕС) № 1407/2013
ССО се явяват „предприятия“ по отношение
на физическите и юридическите лица, които
участват в тях и които извършват икономическа дейност.
Общият принцип, според който Съдът на ЕС 49
налага последователна практика да определя
получателите като „предприятия“, е свързан с
извършването на икономическа дейност от тяхна
страна независимо от правната им форма, статут
и начин, по който са финансирани, както и реализирането на печалба. Съдът на Европейските
общности счита, че всяко лице, ангажирано с
икономическа дейност, е в състояние да отговори на дефиницията за предприятие, дори и
при липса на преследване на печалба.
Настоящите условия се прилагат към ССО,
допустими по Програмата за получаване на
БФП, в случаите, когато същите извършват
някоя от следните дейности:
– с амостоятелните обекти в сградата се
използват за извършване на стопанска
дейност – независимо от предназначението на обекта (жилищно или стопанско),
ССО упражняват стопанска/икономическа дейност в обекта си (като например:
магазин, фризьорски салон и др.);
– с амостоятелните обекти в сградата се
отдават под наем – за жилищни или нежилищни цели (офис, ателие и др.);
– в самостоятелните обекти в сградата се
извършва дейност от търговци и/или лица със
свободни професии;
– д руги стопански дейности.
В тези случаи ССО се считат за получатели на
минимална помощ и към тях следва да се прилагат условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Случаите, в които юридически лица търговци са собственици на самостоятелни обекти в
сграда, участваща в Програмата и допустима за
финансиране, същите се считат за получатели
на минимална помощ (помощ „de minimis“) и
към тях са приложими настоящите условия.
Когато самостоятелният обект в сграда е под
контрола на община или държавна институция
посредством общинско/държавно предприятие
или търговско дружество, последните се считат
за получатели на минимална помощ.
3.2.1. Ком понен т и в реж им „м инима лна
помощ“
Case C-41/90, Klaus Höfner and Fritz Elser v. Macrotron
GmbH; Case C-55/96, Job Centre coop. arl., 1997.
49
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В зависимост от изискванията на Регламент
(ЕС) № 1407/2013 в схемата се обособяват два
компонента при предоставяне на средствата и
приложими към ССО:
1) Компонент I – ССО, попадащи в обхвата на
режим „de minimis“ – всички ССО, които
отговарят на някое от условията, изброени
в т. 3.2, и изпълняващи изискванията на
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
2) К омпонент II – ССО, попадащи извън обхвата на режим „de minimis“ – всички ССО,
които отговарят на някое от условията,
изброени в т. 3.2, но неизпълняващи изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Получателите на БФП в зависимост от това
в кой от двата компонента попадат, следва да
спазват условията на съответния компонент.
4. ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПОНЕНТ I
Съгласно описаните в т. 3.2.1 компоненти
следва да се има предвид, че Компонент I се
прилага към всички ССО, допустими по Програмата за получаване на БФП, които отговарят
на някое от условията в т. 3.2 и изпълняват
изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.
4.1. Критерии за недопустимост съгласно
Регламент (ЕС) № 1407/2013
Основно изискване към потенциалните получатели (ССО) е, че същите не могат да получат
БФП, в случай че попадат в забранителното
поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и конкретно
тяхната основна дейност или помощта, за която
кандидатстват за финансиране, се отнася до/
може да се свърже със:
а) п омощи, предоставяни в сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета 50 ;
б) п омощи, предоставяни на предприятия,
които извършват дейност в областта на
първичното производство на селскостопански продукти;
в) п омощите, предоставяни на предприятия,
които извършват дейности в сектора на
преработката и търговията със селскостопански продукти:
г) п омощи за дейности, свързани с износ за
трети държави или държави членки, поконкретно пряко свързани с изнасяните
количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с
други текущи разходи, свързани с износа;
д) п омощи, подчинени на преференциалното използване на национални продукти
спрямо вносни такива.
Когато дадено ССО упражнява дейност в
секторите, описани по-горе в букви „а“, „б“ или
„в“, както и в един или повече от секторите
или дейностите, обхванати от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013, Регламентът се прилага спрямо
помощта, предоставяна за съответните един
или повече сектори или дейности, при условие
че бъде гарантирано по подходящ начин и посредством подходящи средства, като например:
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите
на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ
L 17, 21.01.2000 г., стр. 22).
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разделение на дейностите или разграничаване
на разходите, че дейностите в изк лючените
сектори не се ползват от помощ de minimis,
предоставена съгласно Регламента.
В случаите, когато за ССО това не може да
бъде гарантирано и общината не може по подходящ начин да бъде уверена, че ССО попада
извън обхвата на Регламент (ЕС) № 1407/2013,
към съответния ССО са приложими правилата
на Компонент II, описани в т. 5 от настоящите
условия.
На етап кандидатстване от даден ССО съответната община в качеството си на администратор на минималната помощ следва да извършва
проверка на описаните в т. 4.1 обстоятелства.
Същите се декларират от всяко ССО в декларацията за минимални и държавни помощи,
попълнена по образец (приложение № 2 към
договора между общината и сдружението на
собствениците (СС) (приложение № 10), включващо и указания за попълване на декларацията).
Общината може да изиск ва допълнителни документи по нейна преценка (например:
извадка от счетоводната система, използван
метод за счетоводната отчетност и т.н.), които
биха є послужили да прецени допустимостта
на кандидата по мярката, в случаите, когато
ССО попада в обхвата на понятието „предприятие“ по смисъла на Закона за счетоводството,
съответно има задължение да съставя годишен
финансов отчет.
4.2. Специфични изисквания
За ССО, които са предприятия за целите
на Регламент (ЕС) № 1407/2013, се прилагат
изискванията на „едно и също предприятие“.
Съгласно чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013
„едно и също предприятие“ са всички предприятия, които поддържат помежду си поне един
вид от следните взаимоотношения:
а) д адено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или
съдружниците в друго предприятие;
б) д адено предприятие има право да назначава или да отстранява мнозинството от
членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго
предприятие;
в) д адено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго
предприятие по силата на договор, сключен
с това предприятие, или на разпоредба в
неговия устав или учредителен акт;
г) д адено предприятие, което е акционер
и л и с ъд ру ж н и к в д ру г о п р ед п ри я т ие,
контролира самостоятелно по силата на
споразумение с останалите акционери или
съдружници в това предприятие мнозинството от гласовете на акционерите или
съдружниците в това предприятие.
Пред п ри я т и я, под д ърж а щ и ед но о т взаимоотношени ята, посочени по-горе в бу к ви
„а“ – „г“, посредством едно или няколко други
предприятия също се разглеждат като едно и
също предприятие.
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С оглед установяване на наличието на тези
обстоятелства общината следва да провери дали
същите са декларирани от съответния ССО в
декларацията по приложение № 2. В случай че
дадено ССО се явява „едно и също предприятие“
по отношение на други предприятия и същите
покриват някое от условията, описани в т. 4.2,
следва да се има предвид, че всички предприятия, образуващи „едно и също предприятие“,
се считат за един получател на минималната
помощ. В този случай следва да се има предвид,
че описаните в т. 4.4 допустими максимални
размери на БФП и установените прагове в Регламент (ЕС) № 1407/2013 се прилагат към този
един получател, в който се включват всички,
образуващи „едно и също предприятие“.
4.3. Допълнителни условия към ССО
Регламент (ЕС) № 1407/2013 се прилага само
за помощите, при които брутният еквивалент
на безвъзмездна помощ може да бъде изчислен
точно и предварително, без да е необходима
каквато и да било оценка на риска („прозрачна
помощ“).
Помощта по схемата се изразява като парични
безвъзмездни средства (БФП), поради което се
счита за прозрачна помощ. Размерът на помощта
се изразява в брутно изражение преди облагане
с данъци или други такси. Предвид факта, че
по схемата е въведена точна дата за получаване
на помощта – не се извършва сконтиране, тъй
като не е налице изплащане на траншове.
В случай на сливания или придобивания на
ССО, извършени през периода на обновяването,
към датата на предоставянето на помощта всички
помощи de minimis, предоставяни на някое от
сливащите се предприятия по схемата, се вземат
под внимание, за да се определи дали помощта,
отпусната по схемата на новото предприятие
или на придобиващото предприятие, няма да
доведе до превишаване на съответния таван.
Ако в периода на обновяване към датата
на предоставянето на помощта дадено предприятие се разделя на две или повече отделни
предприятия, помощта de minimis по схемата
се начислява на това предприятие, което поема
дейността. В случай че последното не е възможно, се извършва пропорционално разделяне на
помощта на базата на счетоводната стойност
на собствения капитал на новите предприятия.
Сливанията, придобиванията и разделянията също са предмет на деклариране от ССО в
декларацията по приложение № 2. Същите са
необходими с оглед правилното установяване
на размера на получените минимални помощи
от даден ССО.
4.4. Допустим максимален размер на БФП
Допустимият максимален размер на БФП
следва да е такъв, който не води до надвишаване на праговете, определени в Регламент (ЕС)
№ 1407/2013, а именно: левовата равностойност
на 200 000 евро (391 166 лева) за период от 3 (три)
пос ледоват ел н и фиск а л н и г од и н и. Общ и я т
размер на минималната помощ, предоставена
на едно и също предприятие, осъществяващо
дей нос т в о т рас ъ л „шосеен т ра нспор т“, не
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може да надхвърля левовата равностойност на
100 000 евро (195 583 лева) за период от 3 (три)
последователни фискални години.
Само след като общината се е уверила, че с
отпускането на съответната минимална помощ
по настоящата схема няма да бъдат превишени
праговете, установени по-горе, тогава общината
може да я предостави на съответния ССО. За
целта при изчисляване на праговете се отчита
размерът на всички получени минимални помощи от ССО – „едно и също предприятие“,
без значение на формата и източника – въз
основа на декларация по образец и проверка
в Регистъра за държавна и минимална помощ.
Да нни т е за пол у чени м инима лни и/и ли
държавни помощи следва да бъдат надлежно
посочени от собствениците в декларацията за
минимални и държавни помощи, попълнена по
образец (приложение № 2 към договора между
общината и СС (приложение № 10). Общината
оказва методическа помощ при попълването на
декларацията от страна на ССО.
Дек ларацията се представя подписана от
собствениците на самостоятелни обекти на
представляващия СС и се прилага към заявлението за интерес и финансова помощ. Същата
се прилага и към договора, който се сключва
между общината и СС.
В приложение № 6 – Справка за ССО, всеки
ССО следва да посочи за какви цели се използва
самостоятелният обект.
Минималната помощ се счита за получена
от момента на сключване на договора за целево
финансиране или от датата на издаване на друг
приложим документ, който дава на собственика
юридическото право да я получи.
В случаите, когато за ССО се установи, че:
1. С СО е получило минимална помощ в размер, който не позволява да получи БФП
по схемата, и се надхвърлят установените
в Регламент (ЕС) № 1407/2013 прагове, към
съответния ССО следва да се прилагат
правилата на Компонент II, описани в т. 5
от настоящите условия.
2. С СО е полу чило минима лна помощ в
размер, който позволява ССО да получи и БФП по схемата до установените
прагове. В този случай като помощ по
схемата може да се предостави БФП в
такъв размер, който, сумиран с всички
д ру г и м и н и м а л н и помощ и , по л у чен и
от ССО през двете предходни фискални
години и текущата, е до стойностите на
установените в Регламент (ЕС) № 1407/2013
прагове. За остатък до пълния размер на
БФП по схемата, надвишаващ установените
в регламента прагове, към ССО следва
да се прилагат правилата на Компонент
II, описани в т. 5 от настоящите условия.
Последното означава, че ССО заплаща
за своя сметка само превишението над
праговете по регламента.
4.5. Натрупване на помощта „de minimis“
Помощта de minimis, предоставена съгласно
настоящaта схема, може да се натрупва със:
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– п
 омощ de minimis, предоставена съгласно
Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията 51 , до тавана, установен в посочения
регламент;
– п омощ de minimis, предоставяна съгласно
други регламенти за помощ de minimis, до
съответния таван, определен в Регламент
(ЕС) № 1407/2013.
Помощта de minimis не се натрупва с държавна помощ, отпусната за същите допустими
разходи.
4.6. Допустими разходи за финансиране
БФП, под формата на минимална помощ за
ССО, се предоставя за покриване на допустими
разходи, определени в Програмата и Методическите указания към нея, приети с ПМС № 18
от 2015 г., изменено с ПМС № 114 от 2015 г.
Минималната помощ (БФП) за всеки самостоятелен обект се изчислява на базата на
притежаван процент идеални части от общите
в сградата за всяка извършена дейност по общите части на сградата (разходи за техническо
обследване, обследване за енергийна ефективност, проектиране, оценка за съответствието,
СМР, авторски надзор, строителен надзор и
и н вес т и т орск и кон т рол, ра зход и, свърза н и
с набавянето на необходими разреши телни
документи, изискващи се от националното законодателство, включително свързаните с тях
такси, дължими на съответните компетентни
органи; разходи, свързани с въвеждането на
обекта в експлоатация) заедно с разходите за
дейностите, извършени за отделния СО, когато
това е приложимо.
Разходите за подмяна на дограма се изчисляват отделно за всеки самостоятелен обект.
При изч ислен и я та на разход и т е за соб ственика следва да се спазва редът, описан
в приложение № 1 към настоящите условия,
приложим за Компонент I.
В приложение № 1 са описани и всички
доп ус т и м и ра зход и, кои т о с е пок ри ват по
Програмата.
5. ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПОНЕНТ II
Съгласно описаните в т. 3.2.1 компоненти
следва да се има предвид, че Компонент II
се прилага към всички ССО, допустими по
Програмата за получаване на БФП, които отговарят на условията в т. 3.2, но не изпълняват
изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Компонент II се прилага при наличие на
ССО в сградата, в които се упражнява стопанска
дейност, включително, но не само: отдаване под
наем или извършване на дейност от търговци
и/или лица със свободни професии, които са
извън обхвата на правилата за минималната
помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013,
както и тези, които са в обхвата на т. 4.4.2 от
настоящите условия.
Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април
2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз
към минималната помощ (de minimis) за предприятия,
предоставящи услуги от общ икономически интерес
(ОВ L 114, 26.4.2012 г., стр. 8).
51
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В тези случаи ССО не е допустим да получи безвъзмездна помощ за обновяване на
сградата по Програмата и следва да осигури
със собствени средства припадащия му се дял
от разходите за обновяването на сградата съобразно притежаваните от него идеални части от
общите части на сградата заедно с разходите за
дейностите, извършени за отделния СО, когато
това е приложимо.
ССО следва да подпише декларация по образец, приложение към настоящите допълнителни
указания. Същата се прилага към заявлението
за интерес и финансова помощ и става приложение № 3 към договора, който се сключва
между общината и СС.
5.1. Допустими разходи по Програмата
Общината, преди да допише договора със СС,
следва да изчисли обща индикативна стойност на
ССО на базата на притежаван процент идеални
части от общите в сградата за всяка извършена
дейност по сградата (разходи за техническо
обследване, обследване за енергийна ефективност, проектиране, оценка за съответствието,
СМР, авторски надзор, строителен надзор и
и н вес т и т орск и кон т рол, ра зход и, свърза н и
с набавянето на необходими разреши телни
документи, изискващи се от националното законодателство, включително свързаните с тях
такси, дължими на съответните компетентни
органи; разходи, свързани с въвеждането на
обекта в експлоатация).
Разходите за подмяна на дограма се изчисляват отделно за всеки самостоятелен обект и
са в размер, съответстващ на реално извършените разходи.
При изч ислен и я та на ра зход и т е за соб ственика следва да се спазва редът, описан
в приложение № 1 към настоящите условия,
приложим за Компонент II.
В приложение № 1 са описани и всички
разходи, които ССО може да покрие, както и
индикативен график, съгласно който дължимите от него реално извършени разходи могат
да бъдат погасени към общината.
6. УВЕДОМЯВАНЕ И КОНТРОЛ
Всяка община в качеството си на администратор на минимална помощ следва да спазва
установените в Закона за държавните помощи
(ЗДП) и в Правилника за неговото прилагане
(ППЗДП) изисквания, отнасящи се до минималните помощи.
При предоставянето на минималната помощ
по Компонент I общината следва да провери
данните в предоставените от ССО декларации
за минимални и държавни помощи. За двойна
проверка на дек ларираната информация общината може да използва публичния модул за
справки към Информационна система „Регистър
на минималните помощи“, достъпен на интернет
страницата: www.minimis.minfin.bg.
Съгласно чл. 11, ал. 4 ЗДП при всяко предос та вя не на м и н и ма л на помощ общ и ната
следва в 3-дневен срок да уведоми Министерството на финансите във формата по приложение № 5 ППЗДП. Освен това съгласно чл. 8,
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ал. 2 ППЗДП общината следва да въведе в
3-дневен срок данните за съответния получател
и размера на получената от него минимална
помощ в Информационна система „Регистър
на минималните помощи“. Достъпът до системата се осъществява съгласно утвърдена от
министъра на финансите процедура за достъп,
налична в секция „Указания“ в самата система. Всяка община следва да осигури достъп на
нейни служители, ангажирани с изпълнението
на Програмата и със задълженията във връзка
с режима на минималните помощи, до информационната система.
Съответната община следва да води и поддържа собствен Регистър на минималните помощи,
като отговаря за достоверността на данните в
него, и при поискване да осигурява достъп на
представител на министъра на финансите до
този регистър.
Информацията за предоставените минимални помощи по схемата следва да бъде публикувана на интернет страницата на съответната
община с оглед изпълнение на задълженията
по чл. 11 ЗДП.
Съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 съответната община се задължава
да съхранява документацията относно индивидуалните помощи de minimis за период 10
бюджетни години считано от датата на тяхното
предоставяне. Документацията относно схемите
за помощ de minimis се съхранява за период
10 бюджетни години от датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ по
такава схема.

Приложение № 1
към Условията за изпълнение
на схемата за минимална
държавна помощ по Национална
програма за енергийна
ефективност на многофамилни
жилищни сгради

1. РЕД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ,
ПРИЛОЖИМ КЪМ КОМПОНЕНТ I
Минималната помощ (БФП) за всеки СО
се изчислява на базата на притежаван процент
идеални части от общите в сградата за всяка
извършена дейност по общите части на сградата
(разходи за техническо обследване, обследване
за енергийна ефективност, проектиране, оценка за съответствието, СМР, авторски надзор,
строителен надзор и инвеститорски контрол,
разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от
националното законодателство, включително
свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи; разходи, свързани с
въвеждането на обекта в експлоатация) заедно с
разходите за дейностите, извършени за отделния
СО, когато това е приложимо.
При изчисления на разходите за собственика
следва да се спазва следният ред:
1.1. И зчисляване на разходи за самостоятелния обект – подмяна на дограма и
дейности в СО, когато това е приложимо.
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ВЕСТНИК

Разходи

Единица мярка

Количество

2

3

4

С Т Р. 9 3

Единична цена
Обща цена в лв.
в лв.
(без включен
(без включен ДДС)
ДДС)
5

6=4х5

СОБСТВЕНИК: (име и фамилия), вх. …, ет. …, ап. ….
Разходи за подмяна на дограма по апартамент
Дейности в СО
……………………………………………
……………………………………………
Общ размер на разходите (без включен ДДС):
ДДС:
ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ (С ВКЛЮЧЕН ДДС):
1.2. Изчисляване на разходи за общите части
Разходи

1
СОБСТВЕНИК: (име и фамилия), вх. …,
ет. …, ап. ….
Разходи за изготвяне на инвестиционен
проект
Разходи за оценка за съответствието на
проекта
Разходи за строителни и монтажни работи
(без включена дограма на самия СО и други
дейности в СО)
Непредвидени разходи (10 % от стойността
на разходите за СМР)
Разходи за строителен надзор и инвеститорски контрол
Разходи за авторски надзор
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи
се от националното законодателство, включително свързаните с тях такси, дължими
на съответните компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта
в експлоатация
Разходи за обследване за енергийна ефективност
Разходи за обследване за установяване на
техническите характеристики и технически
паспорт
І. Общ размер на разходите без включен ДДС
ІІ. ДДС
ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ С ВКЛЮЧЕН ДДС

Процент идеални
части по справка
за ССО, представен в абсолютна
стойност

Обща стойност
на дейността
(ІI)

Стойност за ССО
(І*ІІ)

Разходи, лева

Разходи, лева

2

3

4=2*3

С Т Р.
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2. РЕД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ПРИЛОЖИМ КЪМ КОМПОНЕНТ II
При изчисления на разходите за собственика следва да се спазва следният ред:
2.1. И зчисляване на разходи за самостоятелния обект – подмяна на дограма и дейности в СО,
когато това е приложимо
Разходи

Единица мярка

Количество

Единична
цена в лв.
(без включен
ДДС)

Обща цена в лв.
(без включен
ДДС)

2

3

4

5

6=4х5

СОБСТВЕНИК: (име и фамилия), вх. …, ет. …, ап. ….
Разходи за подмяна на дограма
по апартамент
Дейности в СО
………………………………………………......
……………………………………………….....
Общ размер на разходите без включен ДДС:
ДДС:
ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ С ВКЛЮЧЕН ДДС:
2.2. Изчисляване на разходи за общите части
Разходи

1
СОБСТВЕНИК: (име и фамилия), вх.
…, ет. …, ап. ….
Разходи за изготвяне на инвестиционен проект
Разходи за оценка за съответствието
на проекта
Разходи за строителни и монтажни
работи (без вк лючена дограма на
самия СО и други дейности в СО)
Непредвидени разходи (10 % от стойността на разходите за СМР)
Разходи за строителен надзор и инвеститорски контрол
Разходи за авторски надзор
Разходи, свързани с набавянето на
необходими разрешителни документи,
изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните
с тях такси, дължими на съответните
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на
обекта в експлоатация
Разходи за обследване за енергийна
ефективност
Разходи за обследване за установяване
на техническите характеристики и
технически паспорт
І. Общ размер на разходите без включен ДДС
ІІ. ДДС
ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ С
ВКЛЮЧЕН ДДС

Процент идеални части по справка за ССО,
представен в абсолютна стойност
2

Обща стойност на
дейността (ІI)

Стойност за ССО
(І*ІІ)

Разходи, лева

Разходи, лева

3

4=2*3
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2.3. Д опълнителни условия
ССО ще следва да осигури своя дял при
следния ред:
· 5 00 лв. преди подписването на договора
между общината и СС.
· 1 5 % (петнадесет процента) от индикативната стойност от частта (съфинансирането) на ССО – в срок до 10 работни
дни след сключване на договора.
· О статъкът до пълния размер от индикативната стойност от частта (съфинансирането) на ССО – в срок до 10 работни
дни след получаване от представителя
на СС на уведомление за решение за
избор на изпълнител на СМР по реда
на Закона за обществените поръчки.
В случай че съответният ССО не поиска да
покрие определения му дял от обновяването
съгласно припадащите му се идеални части от
общите в сградата, СС би могло да вземе решение да го покрие, като осигурява съответните
вноски по графика, описан по-горе.

Приложение № 15 –
образец към Методическите указания
ПОК АНА 52
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
А ДРЕС: гр. ................................................... ,
ж.к./кв. .........................., ул. ..............................
........................ № ........., бл. .............., вх. ..........
Уп ра ви т е л н и я т с ъв е т ( Уп ра ви т е л я т) н а
Сд ру жен ие т о на собс т вен и ц и т е „………………“,
БУЛСТАТ ………………………, на основание чл. 33,
ал. 4 във връзка с чл. 13, ал. 1 ЗУЕС свиква
ОС на собствениците на ...............20...... г. от
...................ч., в (посочва се мястото) .............. ,
при следния дневен ред:
1. П оемане на задължение за осигуряване
с ъгласие т о на вси ч к и собс т вен и ц и да
осигурят достъп по предварително съгласуван график (между СС/ССО и външни
изп ъ л н и т ел и) до всек и самос т оя т елен
обект от етажната собственост;
2. Д аване на съгласие за изп ъ лнение на
предложените в резултат на техническото
и енергийното обследване допустими дейности съгласно правилата на Програмата,
в това число всички мерки, необходими
за привеждане на сградата в съответствие
с нормативните минимални изисквания
за енергийна ефективност.
Поканата се поставя на видно и общодостъпно
място в сградата не по-късно от 7 дни преди датата
на събранието. Когато самостоятелни обекти са
общинска, държавна или друга собственост, кметът
на общината или съответният орган, на когото е
предоставено управлението върху имота, също
следва да бъдат уведомени. В поканата се посочват
дневният ред на общото събрание, датата, часът и
мястото на провеждането му. На събранието се
избира протоколчик, който отразява дискусията и
взетите решения.
52

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

ПОК АНАТА Е ПОСТАВЕНА НА ВИДНО МЯСТО В СГРА ДАТА – ВХОДНО ФОАЙЕ/ДЪСК А
ЗА ОБЯВИ/ДРУГО МЯСТО НА …..20….г. в … ч.
Председател на УС/Управител:
……………………………………………
(име и фамилия, подпис)
1. ……………………………………….
(име и фамилия, подпис)
2. ……………………………………….
(име и фамилия, подпис)

Приложение № 16 –
образец към Методическите указания
ПРОТОКОЛ
Днес, 20… г., в ….. ч. се състави настоящият
протокол от …… Управител/Председател на
УС на СС с адрес: гр. ...........................................,
ж.к./кв. ..............................., ул. .................................
.............. №...., бл. .............., вх. ….. и ………... – член
на УС на СС
ЗА СЛЕДНОТО:
1. ПОК АНА за свикване на ОС на собствениците беше поставена на видно място в етажната
собственост на …201… г. в … ч.
2. Отсъстващите повече от един месец собственици/неползващи обектите бяха уведомени
за свикване на събранието на електронен адрес/
телефон, както следва:
..................................................................................
..................................................................................
3. Собствениците на обекти – община, държавна институции и/или юридическо лице, бяха
уведомени, както следва:
..................................................................................
..................................................................................
4. Отсъстващи/неползващи собственици, неуведомили Управителя/УС за електронен адрес
и телефон:
..................................................................................
..................................................................................
се считат уведомени с поставяне на поканата
по т. 1.
Име и фамилия

Подпис

Приложение № 17 –
образец към Методическите указания
ПРОТОКОЛ
за проведено общо събрание (ОС)
на собствениците
с адрес гр. ............................................................. ,
ж.к./кв. ……………………… ул. ……………........ № ........ ,
с ………………. бр. апартаменти и .................... бр ой
собственици.
Днес, ………………................, в ...…. ч. се проведе
ОС на собствениците, свикано чрез залепване
на покана на дъска за обяви/външната врата на
обекта, по реда на чл. 13, ал. 1 ЗУЕС по предварително обявения дневен ред, за което беше
съставен протокол.

С Т Р.
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В …………. ч. се явиха собствениците:
№ Трите имена на Описание на имота (предназсобственика
начение и застроена площ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Присъстват лично и чрез представители собственици на (най-малко 67 %) ……% от идеалните
части от общите части на етажната собственост.
Събранието може/не може да взема решения по
дневния ред.
За протоколчик беше избран/а ……………………….
Събранието се счита за редовно.
Обявен дневен ред:
1. Поемане на задължение за осигуряване съгласието на всички собственици да осигурят достъп
по предварително съгласуван график (между
СС/ССО и ВИ) до всеки самостоятелен обект
от етажната собственост;
2. Д аване на съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности съгласно
правилата на Програмата, в това число всички
мерки, необходими за привеждане на сградата
в съответствие с нормативните минимални
изисквания за енергийна ефективност.
По т. 1 от дневния ред: Поемане на задължение
за осигуряване съгласието на всички собственици
да осигурят достъп по предварително съгласуван
график (между СС/ССО и външни изпълнители)
до всеки самостоятелен обект от етажната собственост.
Изявление: ..................................................................
Предложение: .............................................................
Решение: Всички собственици в сградата да
осигурят достъп по предварително съгласуван
график до всеки самостоятелен обект от етажната
собственост.
Предложението беше подложено на гласуване,
както следва:
От общо ………… присъстващи:
със „за“ гласуваха ……… идеални части от общите
части на етажната собственост;
с „против“ гласуваха ……….. идеални части от
общите части на етажната собственост;
с „въздържал се“ гласуваха ………. идеални части
от общите части на етажната собственост.
ПРИЕМА СЕ/НЕ СЕ ПРИЕМА
По т. 2 от дневния ред: Даване на съгласие за
изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими
дейности съгласно правилата на Програмата, в
това число всички мерки, необходими за привеж-

ВЕСТНИК
Вх.
№

Ет.
№

БРОЙ 35
Ап.
№

Идеални части от
общите части (%)

Подпис

дане на сградата в съответствие с нормативните
минимални изисквания за енергийна ефективност.
Изявление: ..................................................................
Предложение: .............................................................
Решение: Дава се съгласие да бъдат изпълнени
предложените в резултат на техническото и
енергийното обследване допустими дейности по
сградата съгласно правилата на Програмата, в
това число всички мерки за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални
изисквания за енергийна ефективност.
Предложението беше подложено на гласуване,
както следва:
От общо ………… присъстващи:
със „за“ гласуваха ……… идеални части от общите
части на етажната собственост;
с „против“ гласуваха ……….. идеални части от
общите части на етажната собственост;
с „въздържал се“ гласуваха ………. идеални части
от общите части на етажната собственост.
ПРИЕМА СЕ/НЕ СЕ ПРИЕМА
С така приетите решения Общото събрание на
собствениците беше закрито.
Протоколчик:
.......................................................................................
(име, фамилия и подпис)
Председател на УС/Управител: .............................
(име, фамилия и подпис)“

Заключителни разпоредби
§ 4. Заявления за интерес и финансова помощ,
подадени в общината, за които процедурата по
оценка не е приключила, се разглеждат по новия
ред, без да е необходимо да бъдат допълвани и
променяни съобразно изменените образци на
документи, с изключение на случая на прилагане
на изключението за осигуряване на достъп до
всички самостоятелни обекти, при който подаденото Заявление за интерес и финансова помощ
е необходимо да се допълни с приложения № 15,
16 и 17 от Методическите указания.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

3197
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115
ОТ 8 МАЙ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за съставяне на Списък на
медицинските изделия по чл. 30а от Закона
за медицинските изделия и за определяне на
стойността, до която те се заплащат, приета с
Постановление № 364 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 74 от 2013 г. и бр. 76 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 22, ал. 3 думата „включват“ се
заменя с „включва“ и думите „и един представител на Министерството на финансите“
се заличават.
§ 2. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
2. Създава се ал. 2.
„(2) Изискването по ал. 1, т. 4 не се прилага
за медицинската апаратура.“
Допълнителна разпоредба
§ 3. Навсякъде в наредбата думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3200

РЕШЕНИЕ № 302
ОТ 8 МАЙ 2015 Г.

за признаване на Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 9 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите
за хора с увреждания, приет с Постановление
№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23
от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Съюз на инвалидите в
България“ със седалище и адрес на управление

ВЕСТНИК
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в гр. София, ул. Христо Белчев 8, регистрирано по описа на Софийския градски съд под
№ 33, том 1, стр. 160, по ф.д. № 684/1990 г., с
ЕФН 2190006845, ЕИК 000707565, БУЛСТАТ
№ 1117401, за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания за срок
3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3201

РЕШЕНИЕ № 303
ОТ 8 МАЙ 2015 Г.

за признаване на Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 9 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите
за хора с увреждания, приет с Постановление
№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23
от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Българска Асоциация
Диабет“ със седалище и адрес на управление
в гр. София, район „Сердика“, ж.к. Банишора,
ул. Подполковник Калитин, бл. № 20, вписано
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийския градски съд под № 241,
том 6, стр. 99, по ф.д. № 12028/1990 г., с ЕФН
2190120288, БУЛСТАТ № 121462057, за представителна организация на национално равнище
в Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3202

РЕШЕНИЕ № 304
ОТ 8 МАЙ 2015 Г.

за признаване на Сдружение „Асоциация на
родителите на деца с нарушено зрение“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 9 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
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съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на
организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г. и бр. 10
от 2015 г.),

представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
При зн а в а С д ру жен ие „ А с оц и а ц и я н а
роди т ели т е на деца с нару шено зрение“
със седалище и адрес на управление в гр.
София, район „Връбница“, ул. Ломско шосе
177, регистрирано по описа на Софийския
градски съд под № 1173, том 18, стр. 116, по
ф.д. № 26008 от 1993 г., с ЕФН 2193260088,
БУЛСТАТ № 831489789, за представителна
организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

РЕШЕНИЕ № 306
ОТ 8 МАЙ 2015 Г.

3203

РЕШЕНИЕ № 305
ОТ 8 МАЙ 2015 Г.

за признаване на Сдружение „Асоциация
на родителите на деца с увреден слух“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 2 във връзка
с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 9 от Правилника за устройството и дейност та на
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания
и на организациите за хора с увреждания,
приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101
от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г.
и бр. 10 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ със седалище
и адрес на управление в гр. София, район
„Триадица“, ул. Иван Денкоглу 12 – 14, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийския градски съд под
№ 320, том 6, стр. 19, по ф.д. № 10402/1992 г.,
с ЕФН 2192104028, БУЛСТАТ № 121271098, за

3204

за признаване на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 9 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите
за хора с увреждания, приет с Постановление
№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 23 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ със седалище
и адрес на управление в гр. София, район
„Средец“, ул. Христо Белчев 21, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел на Софийския градски съд под № 542, том
11, стр. 180, по ф.д. № 6295 от 1990 г., с ЕФН
2190062957, БУЛСТАТ № 121485764, за представителна организация на национално равнище
в Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3205

РЕШЕНИЕ № 307
ОТ 8 МАЙ 2015 Г.

за признаване на Сдружение „Съюз на слепите
в България“ за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 9 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите
за хора с увреждания, приет с Постановление
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ДЪРЖАВЕН

№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 23 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Съюз на слепите в
България“ със седалище и адрес на управление
в гр. София, район „Илинден“, ул. Найчо Цанов
172, вписано в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел на Софийския градски съд под
№ 1518, том 23, стр. 190, по ф.д. № 15940/1993 г.,
с ЕФН 2193159408, БУЛСТАТ № 000703155, за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3206

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

2. В ал. 6 думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на икономиката“.
§ 5. В чл. 7, ал. 2, т. 7 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
§ 6. В чл. 8, ал. 2, букви „а“ и „в“ думите
„Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на
икономиката“.
§ 7. В чл. 14, ал. 7, т. 2 думите „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
Заключителни разпоредби
§ 8. Този правилник се издава на основание
чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и
§ 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 447 от 2014 г. за приемане
на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството
на енергетиката и на Министерството на
туризма (ДВ, бр. 108 от 2014 г.).
§ 9. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Божидар Лукарски
3167

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Центъра на промишлеността
на Република България в Москва, Руска
федерация (обн., ДВ, бр. 76 от 2012 г.; изм.,
бр. 79 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на икономиката.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството
на икономиката.“
§ 2. В чл. 2 и чл. 4, ал. 2 думите „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 д у м и т е „Минис т ерс т во т о на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„Министерството на икономиката“.
2. В т. 4, 6, 7, 15 и 16 думите „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра
на икономиката“.

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
(ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 8 числото „17“ се заменя с „16“.
§ 2. Навсякъде в текста думите „отдел
„Административно-правно, финансово и информационно обслужване“ се заменят с „отдел
„Административно-финансова дейност“.
§ 3. Навсякъде в текста думите „с бюджетни
кредити“ се заменят със „с бюджет“.
§ 4. В чл. 6, ал. 2, т. 2 думите „Министерството на образованието, младежта и
науката“ се заменят с „Министерството на
образованието и науката“.
§ 5. Приложението към чл. 8 се изменя така:
1. На ред „Численост на персонала“ числото
„17“ се заменя с „16“.
2. На ред „Специализирана администрация“ числото „10“ се заменя с „9“.
3. На ред „отдел „Учебна дейност“ числото
„10“ се заменя с „9“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Калфин
3188
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА

Чл. 16. Министърът на културата присъжда
наградата по този раздел с мотивирана заповед.“

Наредба за допълнение на Наредба № 2 от
2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески
резултати или принос в развитието и популяризирането на културата (обн., ДВ, бр. 34
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 8 и 44 от 2008 г. и
бр. 90 от 2010 г.)

Допълнителна разпоредба
§ 2. По смисъла на тази наредба „Изображение на грифон“ е авторова интерпретация
на почетния знак.

§ 1. Създава се нов раздел ІV „Награда на
Министерството на културата „Златен грифон“
за постижения в археологическата наука“:
„Раздел ІV
Награда на Министерството на културата
„Златен грифон“ за принос в развитието на
археологическата наука
Чл. 12. По реда на този раздел се награждават български археолози за постигнати високи
резултати в развитието на археологическата
наука и принос в популяризирането на културното наследство.
Чл. 13. (1) Ежегодно министърът на културата връчва наградата за постижения в
археологическата наука, която се присъжда:
1. за цялостен принос към археологическата
наука;
2. за значим принос в археологическата
наука въз основа на постигнати резултати от
предходната година.
(2) Наградата е почетен знак „Златен грифон“, който представлява:
1. изображение на грифон с огърлие – за
цялостен принос в археологическата наука;
2. изображение на грифон – плакет – за
значим принос в развитието на археологическата наука.
(3) Носителите на наградата почетен знак
„Златен грифон“ получават миниатюра – умалено копие на почетния знак, и грамота.
(4) Наградата по ал. 1 се присъжда ежегодно
на едно лице – за цялостен принос, и на до 4
лица – за значим принос в археологическата
наука въз основа на постигнати резултати от
предходната година.
Чл. 14. (1) Държавни органи, културни институти, научни и университетски институции,
дейността на които е свързана с проучването
и опазването на археологическото наследство,
могат да правят предложения за награждаване,
като за наградата не могат да бъдат предлагани
лица, на които такава вече е присъждана в
категорията по чл. 13, ал. 1, т. 1.
(2) Предложенията по ал. 1 се правят до
министъра на културата и съдържат мотивите
за награждаването, както и кратки биографични данни.
Чл. 15. Постъпилите предложения се разглеждат на заседание на експертна комисия,
назначена със заповед на министъра на културата, която обсъжда мотивите и номинира
лицата, които са предложени за награждаване.

Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Вежди Рашидов
3114

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности
в болниците за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация в структурата на
Военномедицинската академия (обн., ДВ, бр. 29
от 2013 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 думите „и чл. 48, т. 2 от Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България“ се заменят с „в чл. 48, т. 2 от Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България или съгласно двустранни споразумения, сключени от министъра на отбраната
или от оправомощено от него лице“.
§ 2. В чл. 4 се създава т. 5:
„5. чуж ди граж дани при условия и по
ред, определени в двустранни споразумения,
сключени от министъра на отбраната или от
оправомощено от него лице.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Лицата по чл. 4“ се заменят с „Лицата по чл. 4, т. 1 – 4“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Редът за изпращане и постъпване за
лечение, рехабилитация и профилактика на
лицата по чл. 4, т. 5 се определя в съответното двустранно споразумение, сключено от
министъра на отбраната или от оправомощено
от него лице.“
§ 4. В чл. 12, ал. 1 думите „Лицата по чл. 4“
се заменят с „Лицата по чл. 4, т. 1 – 4“.
§ 5. В чл. 13, ал. 1 след думите „по т. 3“ се
добавя „и т. 5“.
§ 6. В чл. 16 думите „по чл. 4, т. 1 и 3“ се
заменят с „по чл. 4, т. 1, 3 и 4“.
§ 7. Създава се нов чл. 16а:
„Чл. 16а. Финансовото осигуряване на медицинските дейности за лицата по чл. 4, т. 5
се определя от съответното двустранно споразумение, сключено от министъра на отбраната
или от оправомощено от него лице.“
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Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
3168

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за допълнение на Наредба № 7 от
2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм., бр. 85 от
2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм., бр. 2
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2013 г.; доп.,
бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2015 г.;
попр., бр. 31 от 2015 г.)
Параграф единствен. В § 30, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби
накрая се добавя „и се прилагат за проекти,
финансирани изцяло или частично с публични
и/или европейски средства“.
Министър:
Лиляна Павлова
3248

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 17 от 2001 г. за регулиране на движението
по пътищата със светлинни сигнали (обн., ДВ,
бр. 72 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. При извършване на строителство и
ремонт по пътищата условията, местоположението, начинът за поставяне и изискванията
към пътните светофари на преносимите светофарни уредби се определят съгласно Наредба
№ 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и
улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.). Методиката за
транспортно-техническите изчисления на преносимите светофарни уредби е дадена в приложение № 28.“
§ 2. В чл. 5, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „населените места“ се
добавя „и селищните образувания“.
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2. В т. 2 след думите „населените места“ се
добавя „и селищните образувания“.
§ 3. В чл. 6 се създава изречение второ:
„Регулирано място може да бъде кръстовище,
пешеходна пътека, велосипедна пътека, входизход от сграда или имот, стеснени участъци,
пътни ленти, железопътни прелези.“
§ 4. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. На кръстовищата, пешеходните и
велосипедните пътеки, входовете и изходите от
сгради или имот, на които движението се регулира със светлинни сигнали, трябва да има
функциониращо външно осветление.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В т. 1 букви „а“, „б“, „в“ и „г“ се изменят
така:
„а) със зелен цвят, значението на която е съгласно чл. 31, ал. 7, т. 3 на Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата
(ППЗДвП);
б) с червен цвят, значението на която е съгласно чл. 31, ал. 7, т. 1 ППЗДвП;
в) с жълт цвят, значението на която е съгласно чл. 31, ал. 7, т. 4 ППЗДвП;
г) с жълт цвят, подадена едновременно
с немигаща светлина с червен цвят, значението на която е съгласно чл. 31, ал. 7, т. 2
ППЗДвП;“.
2. В т. 2 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) една или две последователно мигащи
една след друга светлини с червен цвят, едната
от които се включва, когато другата се изключва, значението на които е съгласно чл. 36, ал. 2
ППЗДвП;
б) мигаща светлина с жълт цвят, значението
на която е съгласно чл. 37 ППЗДвП.“
§ 6. В чл. 8 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. със зелен цвят, значението на която е
съгласно чл. 33, ал. 4, т. 2 ППЗДвП;
2. с червен цвят, значението на която е съгласно чл. 33, ал. 4, т. 1 ППЗДвП.“
§ 7. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. За регулиране движението на превозните средства от редовните линии за обществен
превоз на пътници се използват сигнали с немигащи светлини с луннобял цвят. Значението
на подаваните светлинни сигнали се определя от взаимното разположение на включените
светлини и е съгласно чл. 34, ал. 2 ППЗДвП.“
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. За регулиране движението на пешеходците се използват немигащи светлинни сигнали:
1. със зелен цвят, значението на които е съгласно чл. 35, ал. 4, т. 2 ППЗДвП;
2. с червен цвят, значението на които е съгласно чл. 35, ал. 4, т. 1 ППЗДвП.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „с диаметър 200 или
300 mm“ се заменят със „с диаметър 100, 200
или 300 mm“.
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2. В ал. 5, изречение първо думите „и диаметър 300 mm“ се заличават.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Трисекционен пътен светофар със светещи полета с форма на кръг без стрелки се
използва, когато преминаването на ППС в
различните посоки от един вход на регулираното място се регулира със сигнали, които се
подават едновременно.“
2. В ал. 2 думите „на кръстовището“ се
заменят с „на регулираното място“.
3. В ал. 4 думите „превозните средства“ се
заменят с „нерелсовите превозни средства“.
§ 11. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Последователността на подаване на светлинните сигнали от трисекционния
пътен светофар е, както следва:
1. червена светлина;
2. едновременно подадени червена и жълта светлина;
3. зелена светлина;
4. жълта светлина;
5. червена светлина.
(2) При регулиране на движението на
ППС пред трамвайна спирка в случая по
чл. 56б, т. 4 (приложение № 30, позиция „б“)
трисекционният пътен светофар може последователно да:
1. е тъмен;
2. подава светлинен сигнал с жълта светлина;
3. подава светлинен сигнал с червена светлина;
4. е тъмен.
(3) Последователността на подаване на
светлинните сигнали съгласно ал. 2 се прилага и при трисекционен пътен светофар за
регулиране на движението на ППС в случая
по чл. 32, ал. 1, т. 6.“
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На трисекционен пътен светофар със
светещи полета с формата на кръг без стрелки може да се постави допълнителна секция със светещо поле със зелена светлина с
формата на стрелка на черен фон, насочена
надясно, вписана в кръг съгласно приложение № 5.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Значението на светлинния сигнал на
допълнителната секция по ал. 1 е съгласно
чл. 32 ППЗДвП.“
§ 13. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. За подаването на сигнал с мигаща
жълта светлина се използва светофар с една
секция. Светещото поле на секцията има
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форма на кръг без стрелки с диаметър 200
или 300 mm.“
§ 14. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Светещите полета на светофарите,
използвани за регулиране на движението на
ППС, са с диаметър 300 mm в случаите, в
които се поставят на път извън границите
на населените места и селищните образувания, а в населени места и селищни образувания – когато са над платното за движение
или са на изхода на кръстовище за дублиране
на подадения на входа на кръстовището светлинен сигнал.“
§ 15. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Светещите полета на светофарите, използвани за регулиране на движението на ППС, могат да бъдат с диаметър
200 mm, когато се поставят на път или улица
в населени места и селищни образувания отстрани на платното за движение.
(2) За осигуряване на по-добра видимост
светещото поле на секцията за червен сигнал
може да е с диаметър 300 mm.“
§ 16. В чл. 18 думата „алея“ се заменя с
„пътека“.
§ 17. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) При регулиране на движението
на ППС с трисекционни пътни светофари могат да се използват и следните допълнителни
средства за сигнализиране:
1. устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал, което се поставя на
кръстовища с интензивно движение съгласно
приложение № 7, като:
а) има поле с формата на квадрат с черен фон;
б) показва чрез цифрова матрица зелени
или червени цифри на число, различно от
нула, съответстващо на броя на секундите,
оставащи до края на зеления и червения
сигнал;
в) при число, по-малко от 10, устройството
показва една цифра;
г) сигнализира продължителността на зеления или червения сигнал без прекъсване
от началото до края му;
2. светлинен указател на скоростта – за
указване на препоръчителна скорост за движение; указателят има правоъгълна форма и
черен фон, върху който чрез светлинни източници с цифри се изписва стойността на препоръчителната скорост съгласно приложение
№ 8; височината на изписваните цифри е не
по-малка от 270 mm; указателят показва чрез
цифрова матрица бели цифри, съответстващи
на стойността на препоръчителната скорост;
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указваната скорост може да се променя със
стойности през 5 km/h.
(2) Устройството по т. 1 на ал. 1 може да
се поставя и на пътен светофар за регулиране
на движението на пешеходците по чл. 28.“
§ 18. В чл. 25, ал. 3 думата „кръстовище“
се заменя с думите „регулирано място“.
§ 19. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. Когато през регулирано място
преминава трамвай, движението му се регулира със самостоятелен пътен светофар по
чл. 25, ал. 1.“
§ 20. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. червена светлина.“;
б) точка 4 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 21. Член 30 се изменя така:
1. Досегашният текст става ал. 1, като думите „може да“ се заличават.
2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
„(2) Честотата на звука по ал. 1 е
800 – 2000 Нz, а когато звуковият сигнал е
с пулсации, те са с честота до 4 Нz±0,2 Нz,
като съотношението на продължителностите
на звука и на паузата трябва да е по-голямо
от 1. Силата на звука по ал. 1 трябва да бъде
не повече от 5 dB(A) над силата на звука от
фоновия шум на регулираното място.
(3) Звуковият сигнал по ал. 1 е с различна
честота на пулсациите за зелени сигнали при
различни основни тактове.
(4) Звуковият сигнал по ал. 1 трябва да е
насочен по протежение на пешеходната пътека, за която е предназначен, и завършва
едновременно с края на зеления сигнал за
пешеходци.
(5) В случай че звуковият сигнал по ал. 1
се заявява от незрящите чрез специален бутон по чл. 50а, ал. 2, звукът за ориентиране
на незрящите за местонахождението на този
бутон е с честота най-малко три пъти по-ниска от тази на звука по ал. 1. Силата на звука
за ориентиране трябва да осигурява възприемането му на разстояние до 5 m от бутона.
(6) В случая по ал. 1 тротоарите при пешеходните пътеки задължително се скосяват
и се поставят тактилни ивици за идентификация от незрящите на пешеходните пътеки
и пешеходните бутони съответно по чл. 12 и
13 на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите
в съответствие с изискванията за достъпна
среда за населението, включително за хората
с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.).“
§ 22. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
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„(1) За да се установи необходимостта от
използване на светлинни сигнали за регулиране на движението през определено място
на пътя, собственикът или администрацията,
която управлява пътя, извършва анализ.“
§ 23. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „кръстовище“ се добавят думите „или вход-изход от имот или
сграда“, а думите „в продължение на 8 часа
от денонощието“ се заменят с „в продължение на 8 часа от работен ден, последователно
или сумарно“;
б) в т. 2:
аа) думите „пешеходната пътека в продължение на 8 часа от денонощието в двете
посоки“ се заменят с „пешеходната пътека
в двете посоки в продължение на 8 часа в
работен ден, последователно или сумарно“;
бб) в буква „а“ думите „1,20 m“ се заменят
с „1,80 m“;
в) в т. 3:
аа) думите „велосипедната пътека в продължение на 8 часа от денонощието в двете
посоки“ се заменят с „велосипедната пътека
в двете посоки в продължение на 8 часа в
работен ден, последователно или сумарно“;
бб) в буква „а“ думите „1,20 m“ се заменят
с „1,80 m“;
г) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „от вида странични или други сблъсквания между пътни превозни средства, движещи се по взаимнопресичащи се улици,
сблъсквания на движещи се направо пътни
превозни средства и пресичащи улицата пешеходци, челни сблъсквания между движещи се направо и завиващи наляво насрещни пътни превозни средства; последният вид
сблъсквания се вземат предвид само ако на
светофарната уредба се предвижда самостоятелна фаза за завиващите наляво пътни превозни средства;“
д) точка 6 се изменя така:
„6. на изход на сграда или имот, чието
предназначение предполага излизане на моторни превозни средства със специален режим на движение по чл. 91, ал. 1 на Закона за
движението по пътищата; в този случай светофарната уредба се включва само когато от
сградата или имота излиза моторно превозно
средство със специален режим на движение.“
2. В ал. 2 след думите „населено място“ се
добавя „и селищно образувание“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите на кръстовища, намиращи
се на достъпен маршрут съгласно Наредба № 4
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от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания (ДВ,
бр. 54 от 2009 г.), се допуска да се поставя
светофарна уредба независимо дали са изпълнени условията по ал. 1 и 2. В този случай
светофарната уредба работи на гъвкав режим
съгласно чл. 40, ал. 3, т. 2 със заявяване на
фаза от пешеходците.“
§ 24. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. (1) Устройство за отчитане на
времетраенето на светлинния сигнал се поставя само на вход на регулирано място, за
който съответните стойности на интензивността на движението надвишават с най-малко 30 % посочените в чл. 32, ал. 1, т. 1, 2 или
3 стойности.
(2) Устройството по ал. 1 не се поставя на
светофарни уредби с променяща се в реално
време продължителност на цикъла на регулиране.“
§ 25. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Светофарните уредби и техническите средства, използвани за тяхното изграждане, трябва да отговарят на изискванията на
БДС EN 12368 „Съоръжения за управление на
движението. Сигнални глави“, БДС EN 50293
„Електромагнитна съвместимост. Сигнални системи за пътен трафик“, БДС EN 12352
„Съоръжения за управление на движението.
Предупредителни и обезопасяващи светлинни устройства“, БДС EN 12675 „Контролери
за светофарни уредби. Функционални изисквания за безопасност“ и БДС EN 13563 „Съоръжения за управление на движението. Детектори за пътни превозни средства“.“
§ 26. В чл. 36, т. 1 думите „самостоятелен
източник на светлина“ се заменят със „самостоятелен енергоспестяващ LED източник
на светлина“.
§ 27. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. да осигурява възможност за регулиране продължителността на светофарния цикъл, на основните тактове и преходните интервали през 1 s;“.
2. В т. 3 думите „преминаване на превозни средства“ се заменят с „преминаване на
ППС и пешеходци“.
3. В т. 8 след думите „светофарната уредба“ се добавя „при автоматично управление“.
4. Точка 9 се изменя така:
„9. при възникване на неизправност на
светофарната уредба, която застрашава без-
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опасността на движението, да осигурява автоматично изключване или преминаване в
режим на работа „жълта мигаща светлина“;“.
5. Създават се т. 10 и 11:
„10. да е на основата на микропроцесорна
техника;
11. да има възможност за поставяне на
устройство за предаване периодично или в
реално време на данни за режима на работа
на светофарната уредба и за получаване на
команди.“
§ 28. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Пътните светофари и допълнителните средства за сигнализиране по чл. 19 се
оцветяват в матовочерен цвят, а стълбовете
и конзолите, на които те се монтират, както и средствата, използвани за закрепването
им, се оцветяват в сив, матовочерен или сребрист цвят. Стълбовете и конзолите, както и
скрепителните елементи трябва да са горещопоцинковани в съответствие с БДС EN ISO
1461 „Горещопоцинковани покрития на готови продукти от чугун и стомана. Технически
изисквания и методи за изпитване.“, със средна маса на покритието не по-малка от изискванията в таблица 3, а за скрепителните
елементи – в таблица 4, на същия стандарт.“
§ 29. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„При работа на светофарната уредба в режим на ръчно управление операторът определя последователността и продължителността на основните тактове.“
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Ръчното управление се прилага само
по изключение – при пътнотранспортно произшествие, при осигуряване на трасе за автомобили със специален режим на движение,
при обществени мероприятия, при въвеждане на временна организация на движението и
при други обстоятелства, създаващи затруднения на движението на ППС и на пешеходците. Ръчното управление се прекратява веднага след отпадане на причината за въвеждането му.
(4) Контролерът на светофарната уредба
трябва да подава автоматично информация
за въвеждането и прекратяването на ръчното
управление на място, определено от собственика или администрацията, управляваща
пътя.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
т. 2 се изменя така:
„2. може да се определят в процеса на работа на светофарната уредба в съответствие
с параметрите на потоците от ППС и пеше-
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ходци, чието движение се регулира – гъвкаво
управление.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
изречение второ се изменя така: „Смяната
на програмите е целесъобразна в случаите,
когато интензивността на движението на потоците от ППС се променя с повече от 15
на сто спрямо денонощната (16 ч.) интензивност.“
§ 30. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) При гъвкаво управление параметрите на потоците от ППС се определят в реално време чрез индуктивни рамки
в платното за движение или радарни, инфрачервени, ултразвукови или оптични сензори
над или отстрани на платното за движение,
а тези на пешеходците и велосипедистите – с
бутони. Те са свързани с детектори, които
подават информация към контролера.
(2) Индуктивните рамки и сензорите по
ал. 1 са за присъствие и проходни.“
§ 31. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Собственикът или администрацията, която управлява пътя, осигурява за
всяка светофарна уредба водене на дневник
(протокол), в който се отбелязват времето на
включване и изключване на уредбата, режимът, в който тя работи, часът на промяна
на режимите на работа и причините, поради
която тя се извършва.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да се
предава автоматично от контролера на светофарната уредба на място, определено от
собственика или администрацията, която управлява пътя.“
§ 32. В чл. 42, ал. 5 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. устройството за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал се поставя
върху конструкцията на светофара на входа
на регулираното място съгласно приложение
№ 17, позиция „а“, като за ППС, навлизащи
в регулираното място при един основен такт,
може да се поставя само едно устройство;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. светлинният указател на скоростта се
разполага над платното за движение върху
конструкцията на светофара в кръстовище
съгласно приложение № 17, позиция „б“ или
самостоятелно между кръстовищата; в този
случай за ППС, за които е предназначен
светлинният указател, не се поставя устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал.“
§ 33. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) При наличие на средна разделителна
ивица или на остров върху платното за движение, които имат широчина за изчакване на
пешеходци най-малко 1,80 m, се обособяват
две отделни пешеходни пътеки. Двусекционните пътни светофари за регулиране движението на пешеходците се поставят при техническа възможност срещуположно в двата
края на всяка пешеходна пътека, вдясно по
посока на движението на пешеходците съгласно приложение № 20, позиция „б“.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Устройството за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал се поставя
над всеки от светофарите по ал. 1.“
§ 34. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При възможност височината на разполагане на пътните светофари, страничното
разстояние от бордюра (пътния банкет), начинът на разполагането им и диаметърът на
светещите полета по протежението на пътя
трябва да са еднакви.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Поставянето на допълнителните средства за сигнализиране по чл. 19 се извършва
при спазване изискванията на предходните
алинеи.“
§ 35. В чл. 49 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „светофари“ се добавя „и от допълнителните средства за сигнализиране по чл. 19“.
2. В ал. 3 след думите „населено място“ се
добавя „и селищно образувание“.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 след думите „населено място“ се
добавя „и селищно образувание“;
б) в т. 2 след думите „населените мяста“
се добавя „и селищните образувания“.
§ 36. Създават се чл. 50а и 50б:
„Чл. 50а. (1) Бутонът за заявяване на пешеходна фаза при гъвкаво управление съгласно чл. 40, ал. 3, т. 2 се поставя на стълба,
на който са закрепени пътните светофари,
или на отделен стълб на височина 1,50 m от
тротоарната настилка. Когато светофарната
уредба е на достъпен маршрут съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда
за населението, включително за хората с увреждания, бутонът се дублира на височина
1,00 m от тротоарната настилка.
(2) В случая по чл. 30, ал. 5 може да се поставя отделен бутон за незрящи пешеходци,
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с който да се активира подаването на звуков
сигнал.
Чл. 50б. Индуктивните рамки, радарните,
инфрачервените, ултразвуковите и оптичните
сензори се поставят според изискванията на
техническата спецификация на производителя.“
§ 37. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Изграждането на нова или реконструкцията на съществуваща светофарна
уредба се извършва въз основа на инвестиционен проект, изготвен и одобрен по реда на
Закона за устройство на територията.
(2) Ако при изграждането или реконструкцията на път или улица се предвижда изграждане или реконструкция на светофарна
уредба, проектът е част от инвестиционния
проект за пътя или улицата.
(3) Инвестиционният проект на светофарната уредба се състои от следните части:
1. организация и безопасност на движението:
а) обяснителна записка с транспортно-технически изчисления съгласно чл. 56а;
б) данни за интензивността на движението на потоците от ППС и пешеходци;
в) сигнализация на регулираното място с
пътна маркировка и пътни знаци;
г) план за разположение на техническите средства – светофари, стълбове и конзоли,
контролер, индуктивни рамки и/или сензори,
бутони, допълнителните средства за сигнализиране и др.;
д) план на фазите за регулиране;
е) циклограми на светлинните сигнали на
светофарите и на допълнителните средства
за сигнализиране;
ж) схема на блокировките срещу едновременното подаване на разрешителни светлинни сигнали в конфликтни потоци от ППС и
пешеходци;
з) схема на групите светофари за пътни превозни средства, отпадането на чиито червени
светлинни сигнали трябва да се контролира;
и) количествена сметка;
2. конструктивна:
а) обяснителна записка с данни за приетите натоварвания на конструкциите за закрепване на техническите средства и конструктивни изчисления на якост и деформации;
б) чертежи на конструкциите, съединенията и фундаментите със съответни детайли;
в) количествена сметка;
3. електрическа:
а) обяснителна записка;
б) данни за източника за електрозахранване на контролера и за инсталираната и консумираната мощност;
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в) чертеж с детайли на монофазно кабелно
електрозахранване на контролера с тръбна
мрежа;
г) чертеж с детайли на кабелно електрозахранване с тръбна мрежа от контролера до
стълбовете;
д) чертеж с детайли на кабелно електрозахранване от индуктивните рамки, бутоните и
сензорите до контролера;
е) схеми на връзките между кабелния клеморед в стълба и техническите средства, разположени върху този стълб;
ж) детайл на заземяване на стълб;
з) количествена сметка;
4. проект за организация и изпълнение на
строителството:
а) обяснителна записка;
б) строителен ситуационен план;
в) чертежи с детайли за възстановяване на
пътни и тротоарни настилки и зелени площи,
разрушени при строителството на тръбната
мрежа и стълбовете;
г) чертежи за временна организация и безопасност на движението при изпълнение на
строителните и монтажните работи;
д) количествена сметка;
(4) Инвестиционният проект по ал. 3 се
изготвя от лица с пълна проектантска правоспособност по съответните части в Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от
2001 г.), както следва:
1. по т. 1 и т. 4, буква „г“ – пълна проектантска правоспособност по част „Организация и безопасност на движението“;
2. по т. 2 – пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна“;
3. по т. 3 – пълна проектантска правоспособност по част „Електрическа“.
(5) При разработване на проекта за регулиране на движението със светлинни сигнали се спазват следните условия:
1. входящите ППС от един вход на регулираното място се пропускат в различни фази,
когато за тях са осигурени отделни пътни
ленти в зоната за изчакване;
2. в регулирано място могат да се забраняват маневри с малка интензивност, в т.ч.
завиване наляво, надясно или обръщане на
посоката на движение, когато те усложняват
регулирането на движението и влошават неговата безопасност;
3. регулираните места задължително се
сигнализират с пътна маркировка съгласно
Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на
пътищата с пътна маркировка (ДВ, бр. 13 от
2001 г.), а сигнализацията им с пътни знаци
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трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 г.).“
§ 38. В чл. 52 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „За
почивни и празнични дни могат да бъдат разработвани отделни програми.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „и продължителността на междинните времена“.
§ 39. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, изречение второ думите „пешеходните и транспортните потоци“ се заменят
с „потоците от ППС и пешеходци“.
2. В ал. 5 думата „време“ се заменя с
„междинно време“.
§ 40. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя „и междинните времена“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Продължителността на светофарния
цикъл на постоянни или преносими светофарни уредби, регулиращи движението на автомобили по пътни ленти с последователна
смяна на посоката на движение – стеснени
места, може да е по-голяма от 120 s.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея се
правят следните изменения:
а) в т. 1 абревиатурата „ППС“ се заменя с
„нерелсови ППС“;
б) в т. 2 думата „пешеходци“ се заменя с
„пешеходци и велосипедисти“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думата „пешеходците“ се поставя запетая и се добавя „на велосипедистите“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Продължителността на сигнала с
жълта светлина е, както следва:
1. когато сигналът е подаден след сигнала със зелена светлина – 3 s при допустима
максимална скорост на движение в подхода
към регулираното място до 50 km/h; 4 s – до
60 km/h; 5 s – до 70 km/h, а когато сигналът се подава от светофара за велосипедисти – 2 s;
2. при едновременно подаване на сигнала
със сигнал с червена светлина – 2 s, а когато
сигналът се подава от светофара за велосипедисти – 1 s;
3. в случая по чл. 14, ал. 2 – 5 s.“
7. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Ако в случая по ал. 6, т. 1 има завиващи потоци от ППС при отделна фаза с по-
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ниска скорост от 60 km/h или 70 km/h, продължителността на сигнала с жълта светлина
за целия подход към регулираното място се
приема 3 s.
(8) В отделните подходи на едно кръстовище може да има различни по продължителност сигнали с жълта светлина по ал. 6, т. 1.“
8. Досегашната ал. 6 става ал. 9.
§ 41. В чл. 55, ал. 3, т. 2 думите „1,20 m“ се
заменят с „1,80 m“.
§ 42. Създават се чл. 56а и 56б:
„Чл. 56а. Определянето на продължителностите на междинните времена, на преходните интервали, на разрешителните сигнали и на цикъла на постоянните светофарни
уредби и на преносимите светофарни уредби
съгласно чл. 10, чл. 37, ал. 4 и чл. 78, ал. 1,
т. 5 от Наредба № 3 от 2010 г. за временната
организация и безопасността на движението
при извършване на строителни и монтажни
работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от
2010 г.) се извършва по методиката съгласно
приложение № 28.
Чл. 56б. Намаляване на задръжките на
превозните средства от редовните линии на
обществения пътнически транспорт може да
се извършва, като:
1. със специален сензор от превозното
средство се заяви удължаване на разрешителния сигнал с предварително определена
продължителност;
2. със специален сензор от превозното
средство се заяви фаза с предварително определена продължителност;
3. се осигури безконфликтно навлизане на
превозните средства от BUS лентата в зоната за престрояване и изчакване (приложение
№ 29);
4. със специален входящ сензор от трамвая
се заявява спиране на нерелсовите ППС пред
спирката му чрез пътни светофари, подаващи
светлинни сигнали съгласно чл. 14, ал. 2, за
да се осъществи безопасно слизане и качване
на пътниците; моментът на освобождаване
на спирката се установява чрез изходящ сензор (приложение № 30, буква „б“).“
§ 43. В чл. 57 думите „Стопанинът на пътя“
се заменят със „Собственикът или администрацията, управляваща пътя“.
§ 44. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. (1) Техническите съоръжения на
светофарната уредба се проверяват периодично за корозия и деформации. Проверяват се
и заземяването и безопасността за преминаващите ППС и пешеходци.
(2) За констатациите от проверката и набелязаните мерки за отстраняване на повреди,
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несъответствия и др. под. се съставя протокол, който се одобрява от собственика или
администрацията, управляваща пътя.“
§ 45. Член 59 се отменя.
§ 46. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. Собственикът или администрацията, управляваща пътя:
1. съхранява и поддържа информация за
светофарните уредби, която съдържа всички
изходни данни за изграждането им, параметрите на програмите и техническите съоръжения, както и направените изменения по тях;
2. не по-малко от веднъж годишно извършва проучване на параметрите на потоците от
ППС и пешеходци на местата, регулирани със
светлинни сигнали, и при необходимост променя програмите за регулиране или планира
реконструкция на светофарната уредба;
3. съхранява данните за интензивността
на движението на ППС и пешеходци, както
и данните за установената концентрация на
пътнотранспортни произшествия, въз основа
на които е взето решение за поставяне на
светофарна уредба.“
§ 47. Член 61 се отменя.
§ 48. Глава десета се отменя.
§ 49. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Преходен интервал“ е съвкупността от
междинните времена между две последователни фази.
2. „Фаза“ е частта от цикъла, в която определена комбинация от потоци от ППС и
пешеходци получава едновременно разрешителен сигнал.
3. „Междинно време“ е времето между
края на разрешителния сигнал за поток от
ППС или от пешеходци до началото на разрешителния сигнал за друг, конфликтен на
първия, поток.
4. „Основен такт“ е интервалът от време, в
продължение на който не се променят разрешителните и забранителните светлинни сигнали.
5. „Цикъл“ е времето за пълна еднократна
смяна на светлинните сигнали на светофарната уредба.
6. „Програма“ е съвкупността от предварително определени цикъл, последователност,
продължителност и брой на фазите и на междинните времена, с които светофарната уредба работи през определен период от време.
7. „Конфликтна точка“ е точката от регулираното място, в която се пресичат, вливат
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или разделят траекториите на потоците от
ППС или се пресичат с траекториите на пешеходните потоци.
8. „Приведена единица“ е транспортна единица, приведена към лек автомобил. За коефициенти за привеждане на различните видове транспортни единици към лек автомобил
се приемат тези от таблица 1 към чл. 3, ал. 4
от Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
(ДВ, бр. 86 от 2004 г.). Когато подходът към
регулирано място няма съществен надлъжен
наклон и делът на тежкотоварното движение
в него е малък, коефициентите за привеждане се приемат, както следва:
а) 0,5 – за мотоциклети;
б) 1,0 – за леки автомобили, микробуси и
товарни автомобили с максимална маса до
3,5 t;
в) 2,0 – за товарни автомобили и автобуси.
9. „Фантомефект“ е възприятието на „лъжлив“ светлинен сигнал от светофарна секция
при изключен вътрешен източник в резултат
на отразена от светофара слънчева или от
друг външен източник светлина.
10. „Индуктивни рамки и сензори“ са
чувствителни елементи, изработващи първичен електрически сигнал за регистриране на
преминало или присъстващо ППС в зоната
му на действие.
11. „Пешеходен или велосипеден бутон“ е
устройство, което подава електрически сигнал при натискане от пешеходец или велосипедист, с което се регистрира намерение за
преминаване по пешеходната или велосипедната пътека.
12. „Детектор“ е устройство, преобразуващо първичния сигнал от индуктивните рамки, сензорите и бутоните и подаващо информация към контролера.
13. „Скорост на движение“ е:
а) средната проектна скорост на съответния пътен участък Vпр – за нов път;
б) фактическата скорост на движение V85,
която не се превишава от 85 на сто от водачите на леки автомобили, но не надвишава
стойностите на скоростта, определени за категория В в чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата – за съществуващ път.
§ 50. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 4 се изменя така:
„§ 4. Преустройството на съществуващите
светофарни уредби в съответствие с изискванията на чл. 34а, чл. 36, т. 1 и чл. 42, ал. 5, т. 1
да се извърши в срок до 1 май 2016 г., на чл. 35,
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чл. 54, ал. 6 и чл. 56а – в срок две години, а
на чл. 30 и 50а – в срок до 1 май 2020 г. Мероприятията по чл. 30 и 50а задължително се
включват в програмите по чл. 169, ал. 2 и 6
от Закона за устройство на територията.“
2. Параграф 5 се изменя така:
„§ 5. Указания по прилагане на наредбата
дава министърът на регионалното развитие
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и благоустройството съгласувано с министъра на вътрешните работи и с министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.“
§ 51. Приложение № 2 към чл. 9 се отменя.
§ 52. Приложение № 7 към чл. 19, т. 1 се
изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 19, ал. 1, т. 1

Устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал

червен или зелен цвят на цифрите

“
§ 53. В приложение № 17 към чл. 42, ал. 5, т. 1 и 2 буква „а“ се изменя така:
„a) възможни варианти за поставяне на устройство за отчитане на продължителността на светлинните сигнали

“
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§ 54. Приложение № 25 към чл. 54, ал. 1 се изменя така:

БРОЙ 35

„Приложение № 25
към чл. 54, ал. 1

§ 55. Приложение № 26 към чл. 56, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 26
към чл. 56, ал. 1

“
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§ 56. Създава се приложение № 28 към чл. 56а:
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„Приложение № 28
към чл. 56а

Методика
за определяне на продължителността на междинните времена, преходните интервали, разрешителните сигнали и цикъла
А. На постоянни светофарни уредби
1. Междинни времена за освобождаване на платното за движение от ППС и пешеходци в конфликтната зона на регулираното място (чл. 53, ал. 5)
1.1. Време за подход на ППС към стоп линията в края на разрешителния сигнал – t п , сек:
1.1.1. За автомобили t п,а:
а) движещи се направо: t п,а=3 сек при Vосв,а=36 км/час (10 м/сек); (1)
б) завиващи при радиус R≥10 м с Vосв,а=25,2 км/час (7 м/сек) или при радиус R<10 м с Vосв,а=18,0 км/час (5 м/сек): tп,а= 2 сек. (2)
1.1.2. За трамвай t п,т:
а) подход със скорост Vп,т, равна на разрешената максимална скорост на движение Vмах,т (Vп,т=Vмах,т=40 км/час) –
без спирка или със спирка след регулираното място: tп,т=0,5+[Vмах,т/(2,4*3,6)]=0,5+(11,1/2,4)=5,1 сек; (3)
б) подход със скорост Vп,т, по-малка от разрешената максимална скорост на движение Vмах,т (Vп,т<Vмах,т) – от спирка пред
регулираното място: t п,т=0. (4)
1.1.3. За пешеходци t п,п: tп,п= 0. (5)
1.1.4. За велосипедисти t п,в: tп,в= 1 сек. (5′)
1.2. Време за освобождаване на конфликтната зона от превозното средство или пешеходеца – tосв , сек:
1.2.1. За автомобили tосв,а (фиг. 1, фиг. 2):
а) освобождаване със скорост Vосв,а, равна на разрешената максимална скорост на движение Vмах,а (Vосв,а=Vмах,а=50 км/час):
tосв,а=3,6*(lосв,а+la)/Vосв,а=3,6*(lосв,а+6)/Vосв,а (6), където la е дължината на лек автомобил;
б) освобождаване със скорост Vосв,а, по-малка от разрешената максимална скорост на движение Vмах,а (Vосв,а< Vмах,а):
1. vосв,а= 10 м/сек (Vосв,а=36 км/час) – при движение направо – tосв,а=(lосв,а+6)/10; (7)
2. v осв,а= 7 м/сек (Vосв,а=25,2 км/час) – при завиване с радиус R>15 м – tосв,а=(lосв,а+6)/7; (8)
3. vосв,а= 5 м/сек(Vосв,а=18 км/час) – при завиване с радиус 6 м<R<15 м – tосв,а=(lосв,а+6)/5; (9)
Трябва да е изпълнено условието tп,а+tосв,а≥tж+1 (9′), където t ж е продължителността на съответния жълт сигнал.
1.2.2. За трамвай tосв,т (фиг. 3):
а) освобождаване със скорост Vосв,т , равна на разрешената максимална скорост на движение Vмах,т (Vосв,т=Vмах,т=40 км/час) –
без спирка или със спирка след регулираното място: tосв,т=3,6*(lосв,т+lт)/Vосв,т (10), където lт е дължината на трамвая, приема се най-голямата дължина на преминаващите трамваи; стойността на lт обикновено е от 22 до 30 m;
б) освобождаване със скорост Vосв,т , по-малка от разрешената максимална скорост на движение Vмах,т (Vосв,т<Vмах,т=
=40 км/час) – от спирка пред регулираното място (ускорение на трамвая при потегляне ат=1,0 m/s2): tосв,т={2*(lосв,т +lт)/
ат}^0,5 (11) – при lосв,т ≤40 м и tосв,т=11,1+(lосв,т -40)/11,1 (11') – при lосв,т >40 м.
1.2.3. За пешеходци tосв,п :
Освобождаване със скорост vосв,п=1,2 – 1,5 м/сек, стойността се приема в зависимост от местните условия на регулираното място и от характера на пешеходния поток – tосв,п=lосв,п/vосв,п.. (12)
1.2.4. За велосипедисти tосв,в:
Освобождаване със скорост
vосв,в=4,0 м/сек – tосв,в=lосв,в/vосв,в= lосв,в/4,0. (12′)
1.3. Време за достигане на конфликтната зона от тръгващото превозно средство в началото на следващия разрешителен
сигнал – tд ,сек:
1.3.1. За автомобили tд,а(фиг. 1)(фиг. 4):
а) достигане при потегляне от място (ускорение на автомобила при потегляне а а=2 м/сек 2): tд,а={[2*(lд,а+1,5)/аа]^0,5}-1=
[(lд,а+1,5)^0,5]-1 (13), където l д,а е разстоянието от стоп линията до конфликтната зона;
б) при достигане с „летящ старт“ със скорост Vд,а=40 км/час (обикновено при движение на съответния поток от автомобили в координиран режим) – tд,а= 3,6*lд,а/Vд,а. (14)
1.3.2. За трамвай tд,т(фиг. 3):
а) достигане при потегляне от място от спирка пред регулираното място (ускорение на трамвая при потегляне ат=1 м/сек2):
tд,т={[2*(lд,т+1,5)/ат]^0,5}=[2*(lд,т+1,5)]^0,5; (15)
б) при достигане с „летящ старт“ със скорост Vд,т, равна на разрешената максимална скорост на движение Vмах,т
(Vд,т=Vмах,т=40 км/час) – без спирка или със спирка след регулираното място: tд,т= 3,6*lд,т/Vд,т. (16)
1.3.3. За пешеходци tд,п(фиг. 3):
tд,п=0 (17); в зависимост от конкретните условия на регулираното място може tд,п≠0, тогава tд,п= lд,п/vд,п= lд,п/1,5 (18), където скоростта на достигане на конфликтната зона от пешеходеца vд,п=1,5 м/сек(Vд,п= 5,4 км/час).
1.3.4. За велосипедисти tд,в(фиг. 3):
tд,в=0 (17′); в зависимост от конкретните условия на регулираното място може tд,в≠0, тогава tд,в= l д,в/vд,в= l д,в/5,0 (18′), където скоростта на достигане на конфликтната зона от велосипедиста vд,в=5,0 м/сек(Vд,в=18 км/час).
1.4. Междинни времена за освобождаване на платното за движение от ППС и пешеходци в конфликтната зона на регулираното място – tMi:
tMi= tпi+ tосвi- tдi+1 (19), където t пi и tосвi са съответните времена за всеки поток, завършващ движението си при i-тата фаза и
конфликтен със започващ движението си при i+1-тата фаза поток.
За всеки поток се пресмята стойността на t пi +tосвi за случаите а) и б) и се приема по-голямата от тях. При освобождаващ
завиващ автомобилен поток меродавни са стойностите по формули (2), (8) и (9). По формула (19) се пресмята за всеки
освобождаващ поток стойността на tMi и се нанасят в матрицата на междинните времена (фиг. 4).
При повече от две фази на регулиране последователността им се избира така, че сумата на съответните tMi да е най-малка.
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2. Продължителност на разрешителните сигнали, t з сек:
Продължителността на разрешителните сигнали за отделните транспортни и пешеходни потоци на регулираното място се определя от тяхната интензивност.
2.1. За автомобили:
2.1.1. Коефициентите за преобразуване на ППС към приведена единица са съгласно т. 8 на § 1 от допълнителните разпоредби.
2.1.2. Определяне на началната стойност на наситените потоци sI за всяка фаза и за всеки вход на регулираното място.
2.1.2.1. За движещи се направо:
SI= 525*w [E/час] за w>5,40 м (20), където w е ширината на входа за съответната фаза;
за w≤5,40 м – по таблица 1:
w, м

3,00

3,25

3,30

3,50

3,60

3,75

4,00

4,20

4,50

4,80

5,00

5,40

SI
1850
1870
1875
1925
1950
1980
2030
2075
2275
2475
2585
2700
2.1.2.2. За завиващи по крива с радиус R:
а) в един ред – SI=1800/(1+1,525/R) [E/час]; (21)
б) в два реда – SI=3000/(1+1,525/R) [E/час]. (22)
2.1.3. Корекционни коефициенти за условията на регулираното място:
2.1.3.1. За надлъжния наклон на съответния вход като средна стойност на наклоните на 60 м пред стоп линията –
Кi= 1-0,03*i (23), като i е надлъжният наклон в проценти (i>0 при изкачване и i<0 при спускане).
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2.1.3.2. За условията на движение Ку, по таблица 2:
Условия

Описание на условията
Ку
Слабо или липсва влияние на пешеходното движение на спрени автомобили. Добър обДобри
1,20
зор на регулираното място, достатъчна ширина на изходите му.
Средни
Средни условия за движение. Има характеристики от групите „добри“ и „лоши“.
1,00
Ниска средна скорост на движение, има влияние на спрени автомобили, пешеходци, ляво
Лоши
завиване с изчакване. Лош обзор на регулираното място, недостатъчна ширина на изхо0,85
дите му. Наличие на магазини в зоната на регулираното място.
2.1.3.3. За завиващото движение Кзав (при смесени ленти: право – дясно, право – ляво и право – дясно – ляво):
а) дял р на завиващото движение Qзав [E/час] в смесената лента от общото движение Qобщо [E/час] в тази лента –
р=100*Qзав/Qобщо (24), където Qзав е сумата на движещите се наляво Qляво и на движещите се надясно Qдясно в тази лента:
· при р<10% Кзав=1; (25)
· при р>10% Кзав=100/(а+1,75в+1,25с), (26), където:
а е дялът на движещите се направо от общото движение в смесената лента, в проценти;
в – дялът на движещите се наляво от общото движение в смесената лента, в проценти;
с – дялът на движещите се надясно от общото движение в смесената лента, в проценти;
б) Qобщо за смесената лента може да бъде: Qобщо= Qзав+(Qправо/n право), (27) където n право е броят на лентите с движение
направо във входа на регулираното място;
Qправо е интензивността на движението направо във входа на регулираното място в E/час.
2.1.4. Определяне на окончателната стойност на наситените потоци s за всяка фаза и за всеки вход на регулираното
място: s= sІ* Кi* Ку* Кзав [E/час]. (28)
2.1.5. Определяне на фазовите коефициенти „у“ за всеки вход, за всеки поток при всяка фаза: у=Q/S (29), където Q е
интензивността на потока, Е/час, s е наситеният поток, Е/час.
2.1.6. Определяне на фазовия коефициент за i-тата фаза, уi (1≤i≤f), където f е броят на фазите – максималната стойност
на у от всички входове, участващи при i-тата фаза.
2.1.7. Определяне на загубеното време L в цикъла на регулиране:
За i-тата фаза: Li= tMi-2+t загпотегл= tMi-2+1= tMi-1 (30), където 2 сек е продължителността на използваната част от жълтия
сигнал за навлизане в регулираното място и t загпотегл – загубено време при потегляне на автомобила след появата на разрешителния сигнал.
За цикъла на регулиране: L =1∑f Li =1∑f(tMi-1) (31).
Ако има чисто пешеходна, велосипедна или трамвайна фаза, продължителността є заедно с нейното tMi се прибавя към L.
2.1.8. Определяне на оптималната продължителност на цикъла на регулиране Тц:
Тц= (1,5*L+5)/1-1∑fyi (32) – при отсъствие на пешеходци и/или трамвай на регулираното място; Тц=[L/(1-1∑fyi)]*[120*(1∑fyi)/L]^0.5 (33) – при наличие на пешеходци и/или трамвай на регулираното място.
1
2.1.9. Определяне на продължителността на разрешителните сигнали за автомобили:
Ефективна продължителност t з,iеф=(yi/1∑fyi)*(Тц-L) (34); t з,iеф= t з,i- t загпотегл+2=t з,i-1+2=t з,i+1. (35)
Продължителност t з,i= t з,iеф-1. (36)
Проверка: 1.1∑ft з,i+1∑ftMi= Тц; (37)
2. t з,i≥8 сек (38), ако не е изпълнено, се коригира t з,i и се преизчисляват Тц и t з,i.
2.2. За трамваи t з,iт – в зависимост от интензивността на трамваите Мтрамв., композиции/час/в посока и цикъла Тц по формула (33), по таблица 3:
Мтрамв.
Тц

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

120 113 106 100

95

91

87

82

79

75

72

69

67

65

63

60

58

56

54

53

Ако изчисленият по формула (33) цикъл е по-малък или равен на посочената в таблица 3 стойност на Тц за съответната Мтрамв., се приема t з,iтмин= 10 сек (за 1 композиция/цикъл/в посока), ако е по-голям – t з,iтмин= 20 сек (за 2 композиции/
цикъл/в посока).
2.3. За пешеходци t з,iп – в зависимост от интензивността на пешеходния поток П, пеш/час/пътека:
t з,iпмин= 6 сек; (38)
t з,iпмин= P/v п =П*Тц /(3840*в*v п); (39)
t з,iпмин= [(В+u)+P]/ v п (39′), при наличие на разделит.ивица и пешеходците преминават на един път, където: П е брой пешеходци, преминаващи по пеш. пътека [пеш/час], Р≥2 м – дължина на „пакета“ пешеходци [м], кратно на 0,50 м, v п – скорост на движение на пешеходците (vп=1,20 м), в – ширина на пешеходната пътека [м], В – по-голямата ширина на платната за движение [м], u – ширина на раздел. ивица или спасителния остров [м] (фиг. 6); приема се за меродавна по-голямата стойност на формули (38) и (39) или (39′); ако пеш. поток се смущава от завиващи автомобили при същата фаза:
t з,iпмин= 3+(39) или (39'). (40)
2.4. За велосипеди t з,iв:
t з,iвмин=6 сек. (40′)
2.5. Проверка на достатъчност за пропускане на пешеходното, трамвайното и велосипедното движение:
2.5.1. За пешеходци:
t з,i+tMi+tMi-1-tM,Пi-1≥t з,iпмин+tM,Пi. (41)
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2.5.2. За трамваи:
t з,i+tMi+tMi-1-tM,Тi-1≥t з,iтмин+tM,Тi. (42)
2.5.3. За велосипеди:
t з,i+tMi+tMi-1-tM,Вi-1≥t з,iвмин+tM,Вi. (42′)
2.5.4. Проверката се извършва едновременно за трамваи, пешеходци и велосипеди.
Ако не е изпълнено условието по формула (41), се избира нова по-голяма стойност на t з,i:
t*з,i= t з,iпмин+tM,Пi-tMi-tMi-1+tM,Пi-1. (43)
Ако не е изпълнено условието по формула (42), се избира нова по-голяма стойност на t з,i:
t*з,i= t з,iтмин+tM,Тi-tMi-tMi-1+tM,Тi-1. (44)
Ако не е изпълнено условието по формула (42′), се избира нова по-голяма стойност на t з,i:
t*з,i= t з,iвмин+tM,Вi-tMi-tMi-1+tM,Вi-1. (44′)
Ако едновременно не са изпълнени условията по формули (41), (42) и (42′), за t*з,i се избира по-голямата от трите стойности по формули (43), (44) и (44′).
2.5.5. Преизчисляват се t*з,iеф= t*з,i+1 съгласно формула (36) и съответно новият цикъл и фази.
2.6. Проверка на възможността за пропускане на лявозавиващи автомобили с изчакване на насрещното движение (само
при наличие на самостоятелна лента за ляв завой):
П л= t зненас*SL/Тц [E/час] (45), където П л е пропускателна способност за ляв завой, t зненас – ненаситена част от съответния
разрешителен сигнал за автомобили, sL – наситен поток за ляв завой [E/час];
t зненас=(S*t зеф-Qнаср*Тц)/(S-Qнаср) [сек] (46), където Qнаср е интензивност на насрещното движение, Е/час; s – наситен поток
за насрещното движение, определен съгласно т. 2.1.2 – 2.1.4;
SL= Qнаср*(1-β*Qнаср/3600)/{e^[(α-β)*Qнаср/3600]}*[1-e^-(βL*Qнаср/3600)] (47), където α е минимален интервал в наср. поток,
достатъчен за преминаване на лявозавиващ автомобил, сек; β – минимален интервал в насрещния поток, сек; βL – минимален интервал в лявозавиващия поток, сек.
α = 5 сек; β = 3 сек; βL= 2,5 сек, при две и повече ленти на насрещния поток: α = 6 сек; β = 1 сек; βL= 2,5 сек.
2.6.1. Проверка:
а) П л≥ Qляво – няма нужда от самостоятелна фаза за левия завой;
б) П л< Qляво – има нужда от самостоятелна фаза за левия завой, съответно преразглеждане на броя на фазите и започване
на изчисленията отначало, или се забранява левият завой.
Забележка. Резултатите по формули (19), (30), (32), (33), (34), (36), (39), (39′) са с точност 1 секунда.
3. Пропускателна способност на разрешителен сигнал за автомобили:
3.1. Продължителността на разрешителния сигнал tз,i в зависимост от броя на преминалите автомобили La е:
tз,i=1,8*La+0,9 [сек] (48); оттук La=(tз,i-0,9)/1,8 [бр./цикъл] (48′), ако се получи стойност, по-малка от 6 бр., се ползва таблица № 4:
L a бр./цикъл
tз,i сек

1

2

3

4

5

0,8
3,4
5,7
7,8
9,8
3.2. Пропускателната способност Пi на разрешителния сигнал за автомобили t з,i:
Пi= La*3600/Тц [E/час]. (49)
3.3. Пропускателната способност на регулираното място:
П=1∑f Пi [E/час]. (50)
4. Определяне на задръжките на автомобилите на регулираното място:
4.1. Средна задръжка на един автомобил от съответния вход и фаза di:
di= Тц*А′+(3600*В′/Qi)-С′ [сек/авт] (51), където Qi е входящо движение при съответния вход и фаза, Е/час;
А′=[(1-λi)^2]/[2*(1-λi*xi)] (52); В′=xi2/[2*(1-xi)] (53);
С′=0,65*{[Тц/(Qi/3600)^2]^⅓}*xi^(2+5*λi) (54), където λi=t з,iеф/Тц=(t з,i+1)/Тц (55); xi=Qi/(λi*Si) (56) – степен на насищане на
входа на регулираното място.
4.2. Общата задръжка на входа и фазата Di е:
Di= di*Qi [коласекунди/час]. (57)
4.3. Общата задръжка на регулираното място D e:
D=1∑hDi=1∑h(di*Qi) [коласекунди/час] (58), където h е брой на направленията за движение.
4.4. Средната задръжка на един автомобил на регулираното място dср е:
dср= D/1∑hQi [секунди/автомобил]. (59)
5. Определяне на параметрите при гъвкав режим на регулиране:
5.1. Същността и разликата от твърдия режим на регулиране е тази, че при поява на интервал в автомобилния поток,
по-голям от предварително зададена стойност, става превключване към следващата фаза на регулиране. Интервалът
се измерва чрез индуктивни рамки или сензори, разположени на 35 – 40 м пред стоп линията. Цикълът е променлив:
Тц,мин≤ Тц ≤ Тц,мах. (60)
5.1.1. Определяне на минималната продължителност на цикъла Тц,мин:
Тц,мин=1∑f(t з,iмин+tMi) (61), като t з,iмин за всяка фаза се определя по две условия:
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1. Да могат да се изтеглят автомобилите от т.нар. „мъртва“ зона между рамката (сензора) и стоп линията. Броят на автомобилите La в „мъртвата“ зона с дължина s е: La= s/6 [бр.] (62). При La≥6 t з,iмин се определя по формула (48), при La<6 t з,iмин
се определя по таблица 4.
2. Да се осигури преминаването на пешеходци, велосипеди и/или трамваи. Проверява се по формули (43),(44) и (44′).
Избира се за меродавна по-голямата от двете стойности по условия 1 и 2.
5.1.2. Определяне на максималната продължителност на цикъла Тц,мах:
Тц,мах=1∑f(t з,iмах+tMi) (63), като t з,iмах за всяка фаза е: t з,iмах=(1,2 – 1,3)*t з,i (64).
Тц,мах се приема по-голям от оптималния цикъл, определен в т. 2.
5.1.3. Определяне на максималния интервал в потока tек:
tек=3,6*s/Vср [сек] (65), точност 0,1 сек, където Vср е средната скорост на движение на автомобилите при зелен сигнал във
входа на регулираното място, приема се 30 – 40 км/час или се измерва намясто; tек се определя за всяка фаза поотделно,
желателно е да бъде еднакъв за всички фази.
5.2. Гъвкав режим със заявяване на фаза (фази) на регулиране.
5.2.1. В този случай светофарната уредба работи с минимален цикъл, формиран от фазите, които не се заявяват, и с
максимален цикъл, формиран от всички фази. Фазата (фазите) се заявяват чрез индуктивни рамки или сензори за присъствие, поставени на разстояние 2 до 4 м пред стоп линията, или чрез пешеходен или велосипеден бутон.
5.2.2. Продължителността на фазата със заявяване е постоянна и се определя по реда на т. 2, като се взема предвид
максималното натоварване през денонощието от автомобили, пешеходци, велосипедисти или ППС от редовните линии
на обществения пътнически транспорт.
5.2.3. При две фази на регулиране фазата без заявяване е с продължителност t з,iмин≤t з,i≤∞; t з,iминсе определя по реда на т. 2.
6. Транспортно-технически параметри на регулирането на движението:
6.1. Резервна пропускателна способност на регулираното място Пр:
Пр%=(Упракт-1∑fyi)*100/1∑fyi (66), където Упракт=0,9-0,0075*L. (67)
За да е размерът на задръжките приемлив, трябва Пр% ≥15%.
6.2. Ниво на обслужване на движението в един подход на регулирано място А – F
Ниво на обслужване

Транспортна задръжка di,сек/авт, определена съгласно т. 4

A

≤25

B

26 – 35

C

36 – 50

D

51 – 70

E

71 – 100

F
>100
Ниво А – Повечето участници в движението могат да преминат безпрепятствено регулираното място. Времената за
изчакване са кратки.
Ниво В – Всички пристигащи на забранителен сигнал участници в движението могат да продължат движението си на
следващия разрешителен сигнал. Времената за изчакване са кратки.
Ниво С – Почти всички пристигащи на забранителен сигнал участници в движението могат да продължат движението
си на следващия разрешителен сигнал. Времената за изчакване са забележими. При автомобилите се явяват само малки
„опашки“ в края на разрешителния сигнал.
Ниво D – При автомобилите са налични постоянни остатъчни „опашки“. Времената за изчакване за всички участници
в движението са значителни. Състоянието на движението е все още стабилно.
Ниво Е – Участниците в движението се намират в значителна конкуренция един към друг. При автомобилите възникват
постоянно нарастващи „опашки“. Времената за изчакване са много дълги. Достигната е пропускателната способност.
Ниво F – Потребността е по-голяма от пропускателната способност. Автомобилите трябва неколкократно да се преместват напред, докато преминат през регулираното място. „Опашките“ нарастват постоянно. Времената за изчакване
са изключително дълги. Светофарната уредба е претоварена.
Б. При преносими светофарни уредби съгласно чл. 10, чл. 37, ал. 4 и чл. 78, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата
и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.) – фиг. 7
1. Междинни времена за освобождаване на стесненото място от автомобили:
1.1. Време за подход на автомобили към стоп линията в края на разрешителния сигнал – t п,а , сек – определя се по формула (1).
1.2. Време за освобождаване на стесненото място от автомобили – tосв,а , сек – определя се по формула (6).
Vосв,а е Vср ,, измерена на място или се приема съобразно местните условия и състоянието на пътната настилка – 25 km/h
при лошо състояние, 30 km/h при средно състояние и 35 km/h при добро състояние.
1.3. Време за достигане на конфликтната зона от тръгващ автомобил в началото на следващия разрешителен сигнал –
tд,а, сек – приема се tд,а= 0.
1.4. Междинни времена за освобождаване на стесненото място от автомобили – tiM,А, определя се по формула (19).
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фиг. 7

фиг. 7
2. Определяне на загубеното време L в цикъла на регулиране:
L в секунди се определя по формули (30) и (31).
t осв , s
Lучастък,
m

lосв ,
m

L, s

При състояние на настилката
лошо

не добро

средно

При състояние на настилката
добро

лошо

не добро

средно

добро

Vосв=25 km/h Vосв=30 km/h Vосв=35 km/h Vосв=40 km/h Vосв=25 km/h Vосв=30 km/h Vосв=35 km/h Vосв=40 km/h

10

30

4,3

3,6

3,1

2,7

12,6

11,2

10,2

9,4

20

40

5,8

4,8

4,1

3,6

15,5

13,6

12,2

11,2

30

50

7,2

6,0

5,1

4,5

18,4

16,0

14,3

13,0

40

60

8,6

7,2

6,2

5,4

21,3

18,4

16,3

14,8

50

70

10,1

8,4

7,2

6,3

24,2

20,8

18,4

16,6

60

80

11,5

9,6

8,2

7,2

27,0

23,2

20,5

18,4

70

90

13,0

10,8

9,3

8,1

29,9

25,6

22,5

20,2

80

100

14,4

12,0

10,3

9,0

32,8

28,0

24,6

22,0

90

110

15,8

13,2

11,3

9,9

35,7

30,4

26,6

23,8

100

120

17,3

14,4

12,3

10,8

38,6

32,8

28,7

25,6

110

130

18,7

15,6

13,4

11,7

41,4

35,2

30,7

27,4
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t осв , s

L, s

При състояние на настилката

При състояние на настилката

не добро

средно

добро

лошо

не добро

средно

добро
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3. Продължителност на разрешителните сигнали, t з сек:
3.1. Коефициентите за преобразуване на ППС към приведена единица са съгласно т. 8 на § 1 от допълнителните разпоредби.
3.2. Определянето на началната стойност на наситените потоци SI за всяка фаза и за всеки вход на стесненото място
става съгласно таблица 1.
3.3. Корекционни коефициенти за условията на стесненото място:
3.3.1. За надлъжния наклон на съответния вход като средна стойност на наклоните на 60 м пред стоп линията – по формула (23).
3.3.2. За условията на движение Ку, по таблица 2 – не трябва Ку да е по-голям от 1.
3.4. Определяне на окончателната стойност на наситените потоци s за всяка фаза и за всеки вход на стесненото място –
по формула (28), като Кзав=1.
3.5. Определяне на фазовите коефициенти „у“ за всеки вход – по формула (29).
3.6. Определяне на оптималната продължителност на цикъла на регулиране Тц – прилага се формула (32).
3.7. Определяне на продължителността на разрешителните сигнали за автомобили – прилагат се формули (34), (36), (37)
и (38).
3.8. Пропускателната способност Пi на разрешителния сигнал за автомобили t з,i и на стесненото място – прилагат се
формули (49) и (50).
3.9. Проверка за достатъчност на дължината на зоната за изчакване пред стесненото място.
3.9.1. Определя се по формула (48′) броят на пропусканите автомобили за един цикъл La , от друга страна
La=Q/n ц (68)[авт/цикъл].
3.9.2. Необходимата дължина на зоната за изчакване la,изчакване =6*La (69)[m]; n ц=3600/Tц (70)[бр./h];
la,изчакване =Q*Tц/600 (71)[m]. Наличната дължина на зоната la,налична трябва да е по-голяма от изчислената la,изчакване. Когато е
по-малка, се намалява продължителността на цикъла на регулиране:
Tц,необх≤600*la,налична/Q (72) [s].
4. Приложимост:
Принципите и формулите от т. 1, 2 и 3 освен при преносими светофарни уредби се прилагат и при постоянни светофарни уредби на стеснени места по съществуващи пътища и улици.“
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§ 57. Създава се приложение № 29 към чл. 56б, т. 3:

„Приложение № 29
към чл. 56б, т. 3
Безконфликтно навлизане на превозните средства от BUS лентата в зоната за
7
престояване и изчакване фиг.
на кръстовище

§ 58. Създава се приложение № 30 към чл. 56б, т. 4:

“

„Приложение № 30
към чл. 56б, т. 4 6

Спиране на нерелсовите ППС пред спирката на трамвая чрез пътни светофари, подаващи светлинни
сигнали съгласно чл. 14, ал. 2, за да се осъществи безопасно слизане и качване на пътниците
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“

Заключителна разпоредба
§ 59. Наредбата влиза в сила от 18 май
2015 г.
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Ивайло Московски
3090

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на
пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г. и
бр. 54 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пътните знаци и другите средства за
сигнализиране може да се използват самостоятелно или в съчетание помежду си, както и
в съчетание с пътна маркировка и светлинни
сигнали.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Проектите по ал. 2 се изработват, съгласуват и одобряват при спазване изискванията
на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на
движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.).
Те се изготвят от лица с пълна проектантска
правоспособност по част „Организация и
безопасност на движението“ съгласно чл. 128

и 129 на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти
(ДВ, бр. 51 от 2001 г.).“
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „Наредба № 16 от
2001 г. за временна организация на движението
при извършване на строителство и ремонт по
пътищата и улиците“ се заменят с „Наредба
№ 3 от 2010 г. за временната организация и
безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по
пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пътните знаци и другите средства за
сигнализиране трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 „Пътни знаци. Размери
и шрифт“ и на БДС EN 12899 „Неподвижно
закрепени вертикални пътни знаци“.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) На обратната страна на всеки пътен
знак трябва да има информация на несветло
отразяващ носител за:
1. името на производителя на знака, табелата или опорната конструкция;
2. месеца и годината на производство;
3. класа на фолиото в съответствие с БДС ЕN
12899-1 „Неподвижно закрепени вертикални
пътни знаци. Част 1: Неподвижно закрепени
пътни знаци“;
4. името на производителя на светлоотразяващото фолио;
5. СЕ маркировката.“
3. Създават се ал. 5, 6, 7, 8 и 9:
„(5) Лицето на пътния знак не трябва да има
отвори или следи от такива и да съответства
на клас Р3 по БДС EN 12899-1, като пътните
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знаци за временна организация и безопасност
на движението I и II типоразмер може да
съответстват на клас Р2 със съгласието на
възложителя.
(6) Основата на пътния знак трябва да
има устойчивост на корозия, съответстваща
на клас SР2 по БДС EN 12899-1, а металният
стълб от опорната конструкция трябва да е
горещопоцинкован в съответствие с БДС ЕN
ISO 1461 „Горещопоцинковани покрития на
готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи на изпитване.“ със
средна маса на покритието не по-малка от
изискванията в таблица 3, а за скрепителните
елементи – в таблица 4 на същия стандарт.
(7) Основата на пътния знак по отношение
на защитата на ръбовете трябва да съответства
на клас Е2 по БДС EN 12899-1, а за пътен
знак с променливи размери – на клас Е3 по
БДС EN 12899-1. Пътните знаци за временна
организация и безопасност на движението I
и II типоразмер и останалите пътни знаци
I типоразмер могат да съответстват на клас
Е1 по БДС EN 12899-1 със съгласието на
възложителя. Защитата на ръба трябва да е
непрекъсната по цялата периферия на основата.
(8) Материалите, използвани за носещи
конструкции и свързващи елементи, трябва
да съответстват на приложимите части от
БДС EN 10025. Стоманата за изработване на
носещите конструкции трябва да е с качество не по-ниско от S 235 JR съгласно БДС
EN 10025-1 „Горещовалцувани продукти от
конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка. Национално
приложение (NA)“.
(9) Изискванията по ал. 4 – 8 се отнасят
и за другите средства за сигнализиране С4,
С6 и С7.“
§ 4. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Всички надписи върху пътните
знаци са на български език, с букви от българската кирилска азбука, с изключение на
пътни знаци Б2, Е8, Е19, Е22 и Т8.
(2) Повтарянето на надписите върху пътните
знаци с латински букви се извършва съгласно
изискванията на Закона за транслитерацията
и на изискванията на тази наредба.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2:
а) буква „а“ се отменя;
б) в буква „б“ след тирето се добавя „за
местни пътища и“;
в) в буква „г“ думите „пътища със средна
разделителна ивица“ се заменят със „скоростни пътища“.
2. В ал. 2 думата „вид“ се заличава и се
добавя „клас на светлоотразяващото фолио
по отношение на специфичния коефициент на
обратно отражение по чл. 8, ал. 2“.
3. В ал. 3 пред думата „те“ се добавя „в
кръстовищата“, а след думата „табели“ се
добавя „Т1“ и се поставя запетая.
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4. В ал. 4 накрая се добавя „и със светлоотразяващо фолио от по-висок клас по
отношение на специфичния коефициент на
обратно отражение по чл. 8, ал. 2. Същото
се допуска и за пътните знаци за въвеждане
на временна организация и безопасност на
движението на всички пътища и улици.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Пътен знак Е24 в случаите по ал. 3 и
4 на чл. 133а е II типоразмер.“
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Светлотехническите показатели
на пътните знаци не може да са по-ниски от
изискваните с БДС EN 12899-1.
(2) Изиск ва н и я та к ъм све тло т ех н и ческите характеристики на пътните знаци в
зависимост от мястото им на поставяне се
определят съгласно приложение № 10.
(3) Всички пътни знаци и другите средства
за сигнализиране са светлоотразяващи. В направляващото стълбче С1 светлоотразяващи
са правоъгълниците, намиращи се в черната
ивица.
(4) Светлотехническите характеристики на
светлоотразителната повърхност на пътния
знак с жълт флуоресцентен цвят съгласно
приложение № 2 на Наредба № 3 от 2010 г. за
временната организация и безопасността на
движението при извършване на строителни
и монтажни работи по пътищата и улиците
(ДВ, бр. 74 от 2010 г.) трябва да отговарят на
стойностите, дадени в приложение № 10а.“
§ 7. В чл. 8а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Светлотехническите характеристики
на светлоотразителната повърхност на пътния знак с жълто-зелен флуоресцентен цвят
трябва да отговарят на стойностите, дадени
в приложение № 10б.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 8. Наименованието на глава втора се
изменя така:
„ Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕТО НА
ПЪТНИ ЗНАЦИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА
СИГНАЛИЗИРАНЕ“.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Пътните знаци“ се
добавя „и другите средства за сигнализиране“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Другите средства за сигнализиране не
се поставят над платното за движение.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „Пътни знаци“ се добавя „и други
средства за сигнализиране“.
§ 10. В чл. 10 ал. 3 се отменя.
§ 11. В чл. 13 ал. 3 се отменя.
§ 12. В чл. 14, ал. 1 след думите „Пътните знаци“ се добавя „и другите средства за
сигнализиране“.
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§ 13. В чл. 15 се създава ал. 3:
„(3) За конструкция, на която е закрепен
пътен знак с площ, по-голяма от 2 m 2 , или на
която е поставен пътен знак над платното за
движение, към проекта по чл. 3 се прилагат
изчисления за доказване на тяхната стабилност и допустими деформации съгласно БДС
EN 12899-1.“
§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „Пътните знаци“ се
добавя „и другите средства за сигнализиране“.
2. В ал. 2 след думите „пътния знак“ се
добавя „и другите средства за сигнализиране“.
3. В ал. 4 се създава изречение второ:
„На пътища, на които най-високата точка е
с надморска височина над 1200 m, това разстояние може да бъде до 2,50 m в участъците
с надморска височина над 1000 m.“
4. В ал. 5 след думите „2,25 m“ се добавя
„и не повече от 3,30 m“.
§ 15. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. При промяна на пътните условия, на скоростните режими и др., както и
при въвеждане на временни ограничения на
движението, символът на пътния знак или
пътният знак като цяло може периодично
да се променят, като се използва пътен знак
със светещи елементи, отговарящ на изискванията по чл. 6, ал. 3. При сигнализиране
на ограничение на допустимата максимална
скорост на движение изискването в чл. 79,
ал. 2 и 3 не се прилага.“
§ 16. В чл. 18, ал. 2, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „а в случаите по чл. 8а,
ал. 1, т. 3 – в бял цвят“.
§ 17. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „скоростни пътища и скоростни
градски магистрали IА клас“.
2. В ал. 4 думите „по дълъг пътен участък“ се заменят с „по по-дълъг от 50 m пътен
участък“.
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) При наличие на кръстовища в участъка по ал. 4 предупредителният пътен знак се
повтаря след всяко кръстовище, като разстоянието до края на опасния участък се указва
с допълнителна табела Т2.
(7) Към пътните знаци А18 „Пешеходна
пътека“, А20 „Велосипедисти“, А24 „Светофар“,
А25 „Кръстовище на равнозначни пътища“,
А26 „Кръстовище с път без предимство“, А27
„Кръстовище с път без предимство отдясно“,
А28 „Кръстовище с път без предимство отляво“, А29 „Кръстовище с кръгово движение“,
А31 „Пресичане на трамвайна линия“, А32
„Железопътен прелез с бариери“, А33 „Железопътен прелез без бариери“, А34.1 „Железопътен
прелез с един коловоз“ и А34.2 „Железопътен
прелез с два и повече коловоза“ не се поставя
допълнителна табела Т2.“
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „над 100 m“ се заменят
с „над 50 m“.
2. В ал. 2 думите „по-малка от 100 m“ се
заменят с „по-малка от 50 m“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 19. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) Пътни знаци А10 „Подвижен мост“ и
А11 „Пътят води до кей или бряг“ се използват за сигнализиране на приближаване към
подвижен мост или приближаване към кей
или бряг.“
§ 20. В чл. 25 ал. 3 се отменя.
§ 21. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Пътен знак А14 „Опасен пътен
банкет“ се използва за сигнализиране на пътен участък с неподравнен и нестабилизиран
банкет, който не осигурява безопасност при
навлизане или спиране на пътните превозни
средства върху него.“
§ 22. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Пътен знак А16 „Възможно е изхвърляне на малки камъни“ се използва за
сигнализиране на пътен участък с нестабилизирана повърхност на настилката, която създава
опасност от изхвърляне на малки камъни от
колелата на пътните превозни средства.“
§ 23. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Пътен знак А17 „Опасност от
срутване или наличие на паднали камъни“ се
използва за сигнализиране на пътен участък,
в който съществува опасност от падащи или
паднали камъни върху платното за движение.“
§ 24. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пътен знак А18 „Пешеходна пътека“ се
използва за предупреждаване на водачите на
пътни превозни средства за приближаването
на пешеходна пътека тип „зебра“, сигнализирана с пътен знак Д17.“
2. В ал. 2 думите „пътека в кръстовище“
се заменят с „пътека на място с регулиране
на движението със светлинни сигнали“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) С пътен знак А18 задължително се
сигнализира пешеходна пътека тип „зебра“,
намираща се на път извън границите на населено място.“
§ 25. В чл. 35 накрая се добавя „и движението на пътни превозни средства, по който
не е спряно“.
§ 26. В чл. 38 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 27. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „Пътен
знак А29“ се добавя „задължително“;
б) в т. 1 думата „задължително“ се заличава;
в) точка 2 се изменя така:
„2. преди първото кръстовище с кръгово
движение – при навлизане в населено място;“
г) точка 3 се изменя така:
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„3. преди кръстовище с кръгово движение в населено място, което е трудно разпознаваемо от водачите на пътни превозни
средства – липсва пътен знак Ж1 или разстоянието за видимост на пътните знаци на
входа на кръстовището е по-малко от 100 m.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Пътен знак А29 не се поставя на кръгови кръстовища, движението на които се
регулира със светлинни сигнали.“
§ 28. В чл. 40 се създава ал. 3:
„(3) Пътен знак А30, когато е с пътни знаци
В24 „Забранено е изпреварването на моторни
превозни средства с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди“ и В26 „Забранено
е движението със скорост, по-висока от означената“, може да се повтаря на разстоянията,
посочени в чл. 61, ал. 5.“
§ 29. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Пътен знак А31 „Пресичане на трамвайна линия“ се използва за сигнализиране
на места, на които трамвайната линия пресича платно за движение на пътни превозни
средства.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Пътен знак А 31 не се поставя на
кръстовища с регулиране на движението със
светлинни сигнали.“
§ 30. В чл. 43, ал. 1, изречение второ думите
„8 m“ се заменят с „6 m“.
§ 31. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При сигнализиране на тунел по автомагистрала, скоростен път или скоростна
градска магистрала клас IA пътен знак А38
се поставя на разстояние 1000 m преди входа
на тунела и се повтаря на 500 m преди него.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 32. В чл. 48 се създава ал. 3:
„(3) Пътен знак А39, с изключение на случая
по ал. 2, се използва с допълнителна табела
Т17, на която с текст или разбираем символ
се дава информация за опасността.“
§ 33. В чл. 48а ал. 3 и 4 се отменят.
§ 34. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При кръстовища, сигнализирани с
пътни знаци А26 „Кръстовище с път без предимство“, А27 „Кръстовище с път без предимство отдясно“ и А28 „Кръстовище с път без
предимство отляво“, на пътя с предимство не
се поставя пътен знак Б3 „Път с предимство“,
но на пресичания път задължително се поставя
пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по
пътя с предимство“ или Б2 „Спри! Пропусни
движещите се по пътя с предимство!“.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 35. В чл. 52 ал. 1 и 2 се изменят така:
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„(1) Пътен знак Б1 „Пропусни движещите
се с предимство“ се поставя преди кръстовище
на пътя без предимство.
(2) Пътен знак Б1 се поставя, ако е осигурена видимостта при приближаване на кръстовището на 25 m преди него, когато пътят е
I, II, III клас или общински, на 15 m, когато
улицата е от главната улична мрежа, и 10 m,
когато улицата е от второстепенната улична
мрежа. Пътният знак Б1 се поставя преди
кръстовището на разстояние не по-голямо
от 20 m при републиканските и общинските
пътища. В населени места знакът се поставя
в началото на бордюрната крива или на строителната линия на пътя с предимство, когато
тя е разположена след началото на кривата.“
§ 36. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пътен знак Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ се поставя
преди кръстовище на път без предимство.“
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
а) в края се поставя запетая и се добавя
„в което видимостта при приближаване на
кръстовището по ал. 2 на предходния член
не е осигурена“;
б) букви „а“ и „б“ се отменят.
3. В ал. 5 т. 2 се отменя.
§ 37. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В населени места пътен знак Б3 „Път
с предимство“ се поставя пред всяко кръстовище.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 38. В чл. 58 се създава ал. 3:
„(3) С пътни знаци Б5 и Б6 не се използват
допълнителни табели.“
§ 39. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Въведена забрана с пътни знаци В20,
В24, В25, В26, В27, В28 и В30 е в сила до
следващото кръстовище.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато дължината на зоната на действие
на въведена забрана с пътни знаци В24 „Забранено е изпреварването на моторни превозни
средства с изключение на мотоциклети без
кош и мотопеди“ и В26 „Забранено е движението със скорост, по-висока от означената“
е по-голяма от 4000 m при автомагистрали,
скоростни пътища и скоростни градски магистрали и от 2000 m при останалите пътища
и улици, пътният знак се повтаря съответно
на всеки 2000 m и 1000 m.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) При въведена с административен акт
на администрацията, управляваща пътя, забрана за движение по определени пътища на
определени видове пътни превозни средства в
определени дни от седмицата или при високи
температури на въздуха местата за изчакване
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на пътните превозни средства се сигнализират
предварително със съответния забранителен
пътен знак, с допълнителна табела с информация за условията и времетраенето на забраната
и с допълнителна табела Т1.“
§ 40. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 62 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случая по ал. 1, ако разстоянието
до края на опасния участък е указано с допълнителна табела Т2, тя задължително се
поставя под предупредителния пътен знак.“
§ 41. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 64 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) По начина, посочен в ал. 1, се сигнализират платната за еднопосочно движение на
всички пътища и улици с разделителна ивица
без автомагистралите и скоростните пътища.“
§ 42. В чл. 66, ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. извън границите на населените места – на участъци от републикански пътища
I, II и III клас със среднодневна годишна интензивност на движението над 4000 авт./ден.“
§ 43. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „пътни знаци В1, В2 и
В3“ се заменят с „пътни знаци В1, В2, В3,
В21, В22, В23 и В27“.
§ 44. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Забраните, въведени с пътни знаци В2,
В3, В14, В27 по отношение на престоя и В28,
не се отнасят за пътните превозни средства,
обслужващи лица, които притежават документ
за инвалидност.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Забраната, въведена с пътен знак В27,
не се отнася за пътни превозни средства,
превозващи болни до или от здравно заведение, за времето, необходимо за слизане или
качване на болния.“
§ 45. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „2,90“ се заменя с „3,00“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „и тя не може
да бъде по-голяма от 2,50 m“.
§ 46. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „4,50“ се заменя с „4,20“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „и тя не може
да бъде по-голяма от 3,90 m“.
§ 47. В чл. 71, ал. 2 накрая се добавя „и тя
не може да бъде по-голяма от 11,50 m“.
§ 48. В чл. 72, ал. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „и те не могат да бъдат
равни или по-големи от съответно 43,5 тона
и 11,0 тона“.
§ 49. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 73 става ал. 1
и се изменя така:
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„(1) Пътни знаци В4, В5, В6, В13, В14,
В15, В16, В17, В18 и В19 освен в началото на
пътния участък, в който трябва да се въведе
забраната, се поставят и предварително, на
предходното кръстовище, като разстоянието до
мястото на въвеждане на забраната се указва
с допълнителна табела Т1, а на напречните
клонове на кръстовището – с допълнителна
табела Т11.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато началото на пътния участък, в
който трябва да се въведе забраната с пътни
знаци В4, В5, В6, В13 и В14, е на кръстовище,
за сигнализиране на забраната за навлизане
в участъка от останалите клонове на кръстовището може да се използва пътен знак
Ж5 или Г20.“
§ 50. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 76 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Пътен знак В24 задъл ж ително се
поставя пред тунел с двулентово платно за
движение с двупосочно движение.“
§ 51. В чл. 79, ал. 1 се създава изречение
второ: „Числото върху пътния знак, указващо
допустимата максимална скорост на движение,
трябва да е кратно на 10.“
§ 52. В чл. 80 се правят следните изменения:
1. В ал. 7 изречение трето се изменя така:
„През останалите сезони те се свалят или
закриват.“
2. Алинея 8 се отменя.
3. Алинея 9 се отменя.
4. Създава се ал. 10:
„(10) Поставянето на пътен знак В27 по улици в населените места се извършва в участъци,
където не се налага директно транспортно
обслужване на прилежащата територия.“
§ 53. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 87 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Пътните знаци Г4 „Движение само
направо или надясно след знака“, Г5 „Движение само направо или наляво след знака“
и Г6 „Движение само надясно или наляво
след знака“ не могат да бъдат замествани
с комбинация от пътни знаци съответно Г1
„Движение само направо след знака“ и Г2
„Движение само надясно след знака“, Г1
„Движение само направо след знака“ и Г3
„Движение само наляво след знака“ и Г2
„Движение само надясно след знака“, Г3
„Движение само наляво след знака“.“
§ 54. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. Пътен знак Г11 „Преминаване отдясно или отляво на знака“ се поставя пред
препятствие върху платното за движение или
на острови и разделителни ивици за указване
на възможността за продължаване на движението отляво или отдясно на пътния знак.“
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§ 55. В чл. 93 ал. 4 се отменя.
§ 56. В чл. 94, ал. 2 думите „по-висока от
60 km/h“ се заменят с „по-висока от 80 km/h“.
§ 57. В чл. 98 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за пътни знаци Д1 и Д2:
а) зелен – за автомагистрали;
б) син – за пътища извън населените места;
в) бял – за пътища в населените места;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. за пътен знак Д3:
а) син – за пътища извън населените места;
б) бял – за пътища в населените места;“
в) досегашната т. 2 става т. 3;
г) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. за пътни знаци Д5, Д6, Д7а и Д8а – зелен;“
д) досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6.
2. В ал. 3, т. 1 след обозначението „Д8,“
се добавя „Д8а“.
§ 58. Член 103 се изменя така:
„Чл. 103. (1) Пътен знак Д2 „Допълнителна
пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства“ се използва за сигнализиране на допълнителна пътна лента при голям
надлъжен наклон съгласно приложение № 12
към чл. 75, ал. 2 от Нормите за проектиране
на пътища, неразделна част на Наредба № 1
от 2000 г. за проектиране на пътища (ДВ,
бр. 47 от 2000 г.).
(2) Пътен знак Д2 се поставя само ако
дължината на допълнителната лента е поголяма от 200 m.
(3) Изображението на пътен знак Д2 трябва
да отговаря на следните изисквания:
1. броят на стрелките в знака да отговаря
на броя на пътните ленти;
2. върху правата вертикална част на стрелките, без най-дясната, може да се поставят
изображения на пътни знаци от група „В“ и
пътен знак Г17 „Задължителна минимална
скорост“;
3. указваните в изображенията на пътен
знак Г17 задължителни минимални скорости трябва да отговарят на изискванията на
чл. 94, ал. 2;
4. указваната в изображението на пътен
знак Г17 задължителна минимална скорост
във втората стрелка е изчислената в наредбата по ал. 1 най-малка допустима скорост на
оразмерителен товарен автомобил, закръглена
до 10 km/h.“
§ 59. В чл. 107 се създава ал. 3:
„(3) Предварително сигнализиране по ал. 2
не се извършва, когато пътният знак Д6 е
поставен на връзка на пътен възел.“
§ 60. Член 108 се изменя така:
„Чл. 108. Пътни знаци Д7 „Автомобилен
път“ и Д7а „Скоростен път“ се използват за
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сигнализиране на пътища, за които се прилагат правилата за движение съгласно раздел
XIII от глава втора от ЗДвП.“
§ 61. Член 109 се изменя така:
„Чл. 109. (1) Пътни знаци Д8 „Край на автомобилния път“ и Д8а „Край на скоростния
път“ се използват за сигнализиране на мястото,
от което престават да действат правилата за
движение по автомобилен път, съответно по
скоростен път.
(2) За предварително сигнализиране пътен
знак Д8 задължително се поставя на разстояние 750 m преди края на автомобилния път,
а пътен знак Д8а – на 1200 m преди края на
скоростния път. Тези разстояния се указват
с допълнителна табела Т1.“
§ 62. Член 111 се изменя така:
„Чл. 111. Пътен знак Д10 „Край на тунела“
се поставя след изхода от тунел, сигнализиран
с пътен знак Д9, на мястото, от което се прекратява действието на специалните правила
за движение в тунел.“
§ 63. В чл. 112 ал. 2 се изменя така:
„(2) А ко пътни ят знак Д11 се намира
на републикански път, наименованието на
населеното място задължително се повтаря
с латински букви, а когато е на общински
път – при необходимост.“
§ 64. В чл. 113 се създава ал. 4:
„(4) Наименованието на населеното място
в пътния знак Д12 задължително се повтаря
с латински букви, ако то е повторено и на
пътния знак Д11, обозначаващ началото на
същото населено място.“
§ 65. В чл. 114 се създава изречение второ:
„Наименованието на квартала или зоната не
се повтаря с латински букви.“
§ 66. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. (1) Пътен знак Д17 „Пешеходна
пътека“ се използва за сигнализиране на пешеходна пътека тип „зебра“.
(2) Пътният знак Д17 задължително се
повтаря от лявата страна на платното за движение, а при липса на видимост на знака – и
над платното за движение.“
§ 67. Член 120 се изменя така:
„Чл. 120. Пътен знак Д21 „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи
хора с увреждания“ се използва за сигнализиране на място, предназначено за паркиране
само на пътни превозни средства, обслужващи
хора с увреждания. Пътният знак се поставя
самостоятелно.“
§ 68. В чл. 121 се създава ал. 5:
„(5) Пътни знаци Д22, Д23 и Д24 не се
поставят заедно с пътен знак В28 „Забранено
е паркирането“.“
§ 69. Член 121а се изменя така:
„Чл. 121а. С пътен знак Д25 „За използването на пътя се изисква платена винетна
такса“ се сигнализира републикански път,
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чието използване изисква платена винетна
такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона
за пътищата.“
§ 70. В чл. 122 ал. 2 се изменя така:
„(2) Фонът на пътните знаци Е22 и Е23 и
на пътен знак Е24, в случаите по чл. 133а,
ал. 3 и 4, е син независимо от мястото на
поставянето им.“
§ 71. В чл. 122, ал. 4 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. пътни знаци Е22 и Е23 – имат съответно по четири и по три полета, разположени
едно под друго.“
§ 72. В чл. 124 ал. 1 се изменя така:
„(1) Пътните знаци от група „Е“ се използват за даване на информация на участниците
в движението, свързана с възможностите за
обслужване на пътните превозни средства и
пътниците, с наличието на подлези, надлези
и маршрути за пешеходци, със състоянието
на проходи и с допустимите максимални
скорости на движение, както и с местата, на
които се осъществява контрол по спазването
на правилата за движение с автоматизирани
технически средства или системи.“
§ 73. В чл. 129 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пътни знаци Е4 „Телефон“, Е5 „Автосервиз“, Е6 „Автомивка“, Е7 „Бензиностанция“,
Е8 „Информационно бюро за туристи“, Е9 „Хотел или мотел“, Е10 „Ресторант“, Е11 „Кафе“,
Е12 „Къмпинг за палатки“, Е13 „Къмпинг за
туристически ремаркета“, Е14 „Къмпинг за
палатки и туристически ремаркета“, Е15 „Туристическа база“, Е16 „Място за отдих“, Е17
„Начало на пешеходен маршрут“, Е18 „Вода
за пиене“ и Е19 „Тоалетна“ се използват за
сигнализиране на обекти в близост до пътя,
в които участниците в движението могат да
ползват услугите, указани със съответните
символи.“
2. В ал. 4 думата „осем“ се заменя с „четири“.
§ 74. В чл. 130 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато мястото, предназначено за
престой на таксиметрови автомобили, заема
участък от крайната дясна пътна лента, началото на участъка се сигнализира с пътен
знак Е20 и допълнителна табела Т2, указваща
дължината на участъка, или с допълнителна
табела Т17, означаваща броя на такситата, за
които е предназначен участъкът. Участъкът
задължително се очертава с пътна маркировка
М14 и се нанася надпис „TAXI“.“
§ 75. Член 132 се изменя така:
„Чл. 132. (1) Пътен знак Е22 „Допустими
максимални скорости на движение“ се използва за указване на допустимите максимални
скорости на движение по пътищата в страната.
В четирите му правоъгълни бели полета, раз-
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положени под опознавателния знак BG „Република България“ и надписа „BULGARIA“,
се нанасят допустимите максимални скорости
на движение, както следва:
1. в населени места – чрез изображенията
на пътен знак В26 (50 km/h) и символа за
населено място;
2. извън границите на населени места – чрез
изображенията на пътен знак В26 (90 km/h)
и символа за край на населено място;
3. за скоростни пътища – чрез изображение
на пътни знаци В26(120 km/h) и Д7а;
4. за автомагистрали – чрез изображенията
на пътни знаци В26 (140 km/h) и Д5.
(2) Пътен знак Е22 се поставя при влизане
в страната в началото на пътя или в граничните контролно-пропускателни пунктове, а
при необходимост – и във вътрешността на
страната на пътищата, които представляват
участъци от международни пътища.“
§ 76. Създава се чл. 133а:
„Чл. 133а. (1) Пътен знак Е24 „Контрол с
автоматизирани технически средства или системи“ се използва за сигнализиране на местата
на пътя, на които се осъществява контрол по
спазването на правилата за движение с автоматизирани технически средства и системи.
(2) Когато автоматизираните технически
средства и системи (АТСС) по ал. 1 са стационарни, пътен знак Е24 се поставя:
1. на 100 – 150 m пред мястото на АТСС,
при пътища и улици с допустима максимална
скорост до 50 km/h;
2. на 150 – 250 m пред мястото на АТСС,
при пътища и улици с допустима максимална
скорост от 50 до 90 km/h;
3. на 250 – 350 m пред мястото на АТСС,
при пътища и улици с допустима максимална
скорост от 90 до 140 km/h.
(3) При осъществяване на контрола с мобилни автоматизирани технически средства и
системи пътен знак Е24 се поставя непосредствено преди началото на обхвата на АТСС.
(4) При осъществяване на конт рола с
мобилни АТСС във време на движение по
определен участък пътен знак Е24 се поставя
в началото на контролирания пътен участък.
Дължината на пътния участък се сигнализира с допълнителна табела Т2, поставена под
знак Е24.
(5) Когато контролът по ал. 1 се осъществява в двете посоки на движение по пътя,
за всяка посока се поставя отделен пътен
знак Е24.
(6) В случаите на контрол по ал. 3 и 4
пътният знак е на преносима стойка.“
§ 77. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 9 се изменя така:
„9. за пътни знаци Ж1, Ж2, Ж6, Ж7 и
Ж10 – кафяв, когато те указват посоки само
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към обекти на културното наследство по Закона за културното наследство, към национални
паркове, природни паркове, резервати, защитени местности и природни забележителности
по Закона за защитените територии;“
б) създава се т. 10:
„10. за пътни знаци Ж3, Ж4, Ж5, Ж7, Ж14,
Ж15 и Ж16, когато се използват за въвеждане
на временна организация и безопасност на
движението – жълт.“
2. В ал. 6 накрая се поставя тире и се
добавя „приложение № 16а“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато с пътни знаци Ж1, Ж2, Ж6 и
Ж10 се указват посоки към обекти на културното наследство по Закона за културното
наследство, към национални паркове, природни паркове, резервати, защитени местности
и природни забележителности по Закона за
защитените територии, наименованията им
се поставят в правоъгълни полета (вложки)
с кафяв цвят.“
§ 78. Създава се чл. 138а:
„Чл. 138а. (1) Указването на посока, наименование и местоположение на обекти,
населени места и други и на разстоянието до
тях се извършва чрез пътни знаци Ж1, Ж2,
Ж3, Ж6, Ж7, Ж8 и Ж10.
(2) При указването по улиците в населените
места се сигнализират вътрешни цели – обекти и структури на територията му, и външни
цели – населени места, до които се достига
по републикански или местни пътища. По
пътищата извън населените места се сигнализират далечни цели – даващи информация
за общото направление на пътя, и близки
цели – намиращи се между далечните цели.
(3) Вътрешни цели в населено място са
центърът, отделни квартали или жилищни
комплекси, индустриални (промишлени) и
търговски зони, автогари, жп гари, аерогари,
пристанища, туристически обекти и исторически забележителности, паметници и др.
Външните цели в населеното място трябва да
съответстват на близките и далечните цели,
сигнализирани по прилежащата на населеното
място пътна мрежа.
(4) Вътрешните цели център, автогара, жп
гара, аерогара, пристанище, туристическите
и историческите забележителности, както
и външните далечни цели се изписват и на
латиница.
(5) Всички цели, сигнализирани на автомагистралите и скоростните пътища, и далечните
цели по останалите пътища се изписват и на
латиница.
(6) Всяка цел се сигнализира непрекъснато
до достигането є.
(7) В наименованията в пътните знаци по
ал. 1 и в допълнителна табела Т11 не трябва да
има фирми или части от фирми на търговци по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон.“
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§ 79. Създава се чл. 138б:
„Чл. 138б. (1) Общините изготвят и поддържат списък на вътрешните и външните
цели по уличната мрежа и на далечните и
близките цели по местните пътища.
(2) А дминистрацията, управляваща републиканските пътища, изготвя и поддържа
списък на далечните и близките цели по
републиканските пътища.“
§ 80. В чл. 139, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. на автомагистрали, скоростни пътища
и скоростни градски магистрали – 150 m;“.
§ 81. В чл. 140, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. на автомагистрала и на скоростен
път – преди пътния възел на разстояние съответно 500 и 1000 m;“.
§ 82. В чл. 141 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 букви „а“ и „б“ се изменят
така:
„а) със заобляне – при автомагистрали,
скоростни пътища и скоростни градски магистрали;
б) без заобляне – при останалите пътища;“.
2. В ал. 2 след думата „автомагистрала“ се
поставя запетая и се добавя „скоростен път
и скоростна градска магистрала“.
3. В ал. 9 след думата „автомагистрали“
се поставя запетая и се добавя „скоростни
пътища“.
§ 83. В чл. 142 ал. 8 се изменя така:
„(8) На пътен знак Ж2 може да се указват
номерата на автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас чрез изображения
на пътни знаци Ж20.1, Ж20.2 или Ж21, които
се поставят при крайните стрелки.“
§ 84. В чл. 145 ал. 3 се отменя.
§ 85. Член 147 се изменя така:
1. В ал. 1 след думата „автомагистрали“ се
добавят запетая и „скоростни пътища“.
2. В ал. 2 след думата „автомагистрали“
се добавят запетая и „скоростни пътища и
скоростни градски магистрали“.
§ 86. В чл. 148 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ, след думата
„автомагистрала“ се добавят запетая и „скоростен път или скоростна градска магистрала“.
2. В ал. 3 след думата „автомагистрали“ се
добавят запетая и „скоростни пътища“.
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Когато с пътен знак Ж7 се сигнализира отклоняване на движението поради
извършване на строителство или ремонт на
пътен участък, знакът е с надпис „Обход“.“
§ 87. В чл. 152 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата
„обекти“ се добавя „от регионално и национално значение“.
2. Създава се ал. 3:
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„(3) Когато пътен знак Ж11 се използва за
обозначаване на границата между две съседни териториално-административни единици,
лицето му задължително е успоредно на оста
на пътя.“
§ 88. В чл. 155 ал. 1 се изменя така:
„(1) Пътен знак Ж14 „Начало на пътна
лента“ се използва за сигнализиране на начало на пътна лента на път, на който броят на
лентите се увеличава. Броят на стрелките в
знака и тяхното изображение трябва да съответстват на броя на пътните ленти и тяхното
разположение.“
§ 89. В чл. 155 се създава ал. 3:
„(3) Пътните знаци Ж14 и Ж15 не се използват за сигнализиране на специализирани
пътни ленти по смисъла на чл. 48 от Наредба
№ 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата
с пътна маркировка (ДВ, бр. 13 от 2001 г.), за
движение на автобуси и тролейбуси от редовните линии за обществен превоз на пътници,
за престой и паркиране и др., както и на ленти
за забавяне и ускоряване.“
§ 90. Създава се чл. 155а:
„Чл. 155а. Пътен знак Ж15 „Край на пътна
лента“ се използва за сигнализиране на край
на пътна лента на път, на който броят на
лентите се намалява. Броят на стрелките в
знака и тяхното изображение трябва да съответстват на броя на пътните ленти и тяхното
разположение.“
§ 91. В чл. 156 ал. 2 се изменя така:
„(2) Пътен знак Ж16 се поставя при условията и по реда на Наредба № 3 от 2010 г. за
временната организация и безопасността на
движението при извършване на строителни
и монтажни работи по пътищата и улиците.“
§ 92. Член 157 се отменя.
§ 93. В чл. 158, ал. 1 след думите „знак
А5“ се поставя запетая.
§ 94. В чл. 160, ал. 1, изречение първо
думите „и класа“ се заличават, а думите „пътищата от републиканската пътна мрежа“ се
заменят с „републиканските пътища“.
§ 95. В чл. 161 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „пътя“
се заменя с „републиканските и местните
пътища“.
2. В ал. 2 след думата „автомагистрали“
се добавя „и на пътища със средна разделителна ивица“.
§ 96. В чл. 162 се създава ал. 3:
„(3) Табелите Т17 „Табела с текст“, когато
се използват за въвеждане на временна организация и безопасност на движението при
строителни и ремонтни работи, имат жълт
фон.“
§ 97. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Допълнителна табела Т11 се поставя
само ако входната пътна връзка към сигнализирания обект не се намира от дясната страна
на пътя, на който е поставена табелата.“
§ 98. Член 173 се изменя така:
„Чл. 173. Допълнителна табела Т12 „Начин
на паркиране на пътните превозни средства“ се
използва за указване на начина на паркиране
на пътните превозни средства и се поставя
под пътни знаци Д19, Д20 и Д21 и под В28,
когато при определени условия се допуска
паркиране.“
§ 99. В чл. 178 думите „приложение № 16“
се заменят с „приложение № 17“.
§ 100. Създава се чл. 178а:
„Чл. 178а. Другите средства за сигнализиране не се поставят над платното за движение.“
§ 101. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Направляващите стълбчета задължително се използват за очертаване края на
платното за движение на всички пътища извън
населените места и на скоростни градски магистрали в населените места. Те се поставят
от двете страни на пътя, по външния край на
банкета, на разстояние едно от друго, както
следва:
1. в прави пътни участъци и при хоризонтални криви с радиус, равен или по-голям от
600 m – 50 m, а на автомагистрали и скоростни
пътища – 100 m;
2. на участъци в хоризонтална крива или
в изпъкнала вертикална крива съгласно приложение № 18.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Направляващи стълбчета С1 не се
поставят заедно със светлоотразители С14.“
§ 102. Създава се чл. 179а:
„Чл. 179а. (1) Направляващите стълбчета
С1 трябва да отговарят на изискванията на
БДС EN 12899-3. Размерите им трябва да съответстват на посочените в БДС 1517.
(2) Направляващите стълбчета С1 трябва
да са от типовете D1, D2 или D3, посочени в
БДС EN 12899-3.
(3) Светлоотразяващите правоъгълници
на направл яващите ст ълбчета С1 т рябва
да са от тип R1, класове R A1, R A2 и клас
3 съгласно БДС EN 12899-3 „Неподвижно
закрепени вертикални пътни знаци. Част 3:
Направляващи стълбчета“. Клас 3 се прилага
при направляващи стълбчета С1, поставени
на автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали, клас R A2 – на
пътища I и II клас, клас R A1 – на пътища
III клас и на общински пътища.
(4) Направляващите стълбчета С1 трябва
да имат устойчивост на вятър най-малко клас
WL1 съгласно БДС EN 12899-3. Светлоотразяващите им правоъгълници трябва да имат
устойчивост на динамичен удар най-малко
DH1 съгласно същия стандарт.

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

(5) На един пътен участък трябва да се
използват направляващи стълбчета С1 от
един тип и клас.“
§ 103. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „табели“ се добавя
„С4.1 и С4.2“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Ограничителни табели не се поставят
под пътен знак Г11.“
§ 104. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Табела с направляваща стрелка С7 има
квадратна форма, бял фон и червена стрелка,
чийто връх сочи посоката на движение. Тя се
използва в криви, за да указва изменението
на посоката на движение.“
2. Създават се ал. 2 – 5:
„(2) Табелите С7 задължително се поставят
на опасни хоризонтални криви по смисъла
на чл. 21, ал. 1.
(3) Табелите С7 се поставят от външната
страна на хоризонталната крива.
(4) Табелите С7 за противополож ните
посоки на движение може да се поставят на
един стълб (приложение № 19, буква „а“), като
вътрешният ъгъл между тях е прав.
(5) Табелите с направляваща стрелка С7
по хоризонталната крива се разполагат съгласно приложение № 19, буква „б“, като се
определят:
1. линията на края им от външната страна
на хоризонталната крива, на разстояние наймалко 0,50 m от крайната линия;
2. точките на първата и последната табела
С7 като пресечни точки на продължението
на крайните линии с линията по т. 1;
3. дължината L на линията между точките
на първата и последната табела С7;
4. теоретичното разстояние между местата
на табелите Sc в таблицата на приложение
№ 19, буква „в“;
5. броят на междинните разстояния между табелите n=L/Sc, който се закръглява на
цяло число;
6. действителното разстояние между табелите Sa=L/n;
7. броят на стълбовете с по две табели С7
N=n+1.“
§ 105. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Светлоотразителят С14.1 има трапецовидна форма, а светлоотразителят С14.2 –
п ра во ъг ъ л на форма. Те с е използват за
сигнализиране на пътни съоръжения, в т.ч.
на предпазни огради, подпорни стени, стени
на тунели, стълбове, устои на мостове и др.,
разположени в непосредствена близост до
платното за движение.“
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2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Светлоотразителите се поставят по
дължината на съоръженията така, че отдясно
по посока на движението да е светлоотразителят с червен цвят, а отляво – светлоотразителят с бял цвят. При еднопосочно движение
в платното за движение светлоотразителите
отдясно и отляво са с червен цвят.
(3) Разстоянието между светлоотразителите
С14 в прав участък е 12,00 m, а в хоризонтална
крива – съгласно приложение № 20.“
§ 106. Създава се допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Контрол с автоматизирани технически
средства и системи“ е контролът по спазването на правилата за движение по пътищата,
осъществяван от службите по чл. 165 на Закона за движението по пътищата чрез автоматизирани технически средства и системи,
заснемащи и/или записващи датата, точния
час на нарушението и/или регистрационния
номер на моторното превозно средство.“
§ 107. В заключителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. Наименованието „Заключителни разпоредби“ се заменя с „Преходни и заключителни
разпоредби“.
2. Параграфи 1 и 2 стават съответно § 2 и 3.
3. Параграф 3 става § 4 и се изменя така:
„§ 4. Промяната на съществуващата сигнализация с пътни знаци в съответствие с
изискванията по чл. 8, ал. 3 да се извърши
до 1 май 2016 г., по чл. 152, ал. 3 – в срок
една година, по чл. 179, ал. 3 и чл. 182 – в
срок три години за републиканските пътища
и пет години за общинските пътища от влизането в сила на наредбата.“
4. Създава се § 5:
„§ 5. Администрацията, управляваща пътя,
или собственикът на пътя трябва да съхраняват и поддържат информация за поставените
пътни знаци и по-конкретно за мястото на
поставяне, за материалите, за типоразмерите, за количествата, за състоянието при
извършвани проверки и други необходими
данни, както и данните за местата с установена концентрация на пътнотранспортни
произшествия, въз основа на които са взети
решения за сигнализирането им с пътни знаци
А40 и за поставянето на допълнителен контур
или правоъгълна основа на останалите пътни
знаци на тези места.“
5. Параграф 4 става § 6 и се изменя така:
„§ 6. Указания по прилагане на наредбата
дава министърът на регионалното развитие
и благоустройството съгласувано с министъра на вътрешните работи и с министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.“
§ 108. Приложение № 5 към чл. 2, ал. 2,
т. 2, буква „г“ и чл. 99 се изменя така:
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„Приложение № 5
към чл. 2, ал. 2, т. 2, буква „г“ и чл. 99
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Е13 Къмпинг за туристически ремаркета
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туристическиремаркета
ремаркета
Е14
Къмпинг
за
Е15 Туристическа
Туристическа
база и итуристически
№
Наименование
№ Изображение
Изображение
Наименование
Е15
Е15
база
Е15
Туристическа
Е15 Туристическа
Туристическабаза
база

Е15 Туристическа
Туристическа база
Е15
база
Е1 Медицински
Медицински
пункт
Е1
пункт

Е2
Болница
със
звено
за
спешна
медицинска
помощ
Е2Е2
Болница
съсзвено
звено
заспешна
спешна
медицинска
помощ
Б олница
със за
звено
замедицинска
спешна помощ
Е2
Болница
със
Е2
със
звено
за
спешна
медицинска
помощ
Е2 Болница
Болница
със
звено
за
спешна
медицинска
помощ
медицинска
помощ
Е2
Болница
със
звено
за
спешна
медицинска
помощ
Е2Е2
Болница
със
звено
зазаспешна
спешна
медицинска
помощ
Болница
със
звено
спешна
медицинска
помощ
Е2
Болница
със
звено
за
медицинска
помощ
Е2
Болница
със
звено
за
спешна
медицинска
помощ
Е2 Болница със звено за спешна медицинска помощ
Е3
Полиция
Е3 Полиция
Полиция
Е3
Е3
Полиция
Полиция
Е3 Е3
Полиция
Е3
Полиция
Полиция
Е3Е3
Полиция
Е3
Полиция
Е3
Полиция
Е3 Полиция

Е18 Вода за пиене
Е19 Тоалетна
Тоалетна
Е19
Е19
Тоалетна
Е19
Тоалетна
Е19Е18
Тоалетна
Е18Вода
Водазазапиене
пиене

Е5
Автосервиз
Е5 Автосервиз
Автосервиз
Е5
Е5
Автосервиз
Е5
Автосервиз
Е5
Автосервиз
Е5
Автосервиз
Автосервиз
Е5
Автосервиз
Е5
Автосервиз
Е5Е5
Автосервиз
Е5
Автосервиз

Е19 Тоалетна

Е19 Тоалетна
Е19 Тоалетна
Е19Такси
Тоалетна
Е20
Е19
Тоалетна
Е20
Такси
Е20
Такси
Е20
Такси
Е20
Такси
Е20 Такси

Е6
Автомивка
Е6
Е6 Автомивка
Автомивка
Е6
Автомивка
Е6
Автомивка
Е6
Автомивка
Е6
Автомивка
Е6
Автомивка
Е6
Автомивка
Е6
Автомивка
Автомивка
Е6Е6Автомивка

Е20 Такси
Е20 Такси
Е20Пешеходен
Такси
Е20
Такси
Е21
подлез или
или надлез
надлез
Е21
Пешеходен
подлез
Е21
Пешеходен
подлез
или
надлез
Е21
Пешеходен
подлез
или
надлез
Е21
Пешеходен
подлез
или
Е21
Пешеходен
подлез
илинадлез
надлез

Е7
Бензиностанция
Е7
Бензиностанция
Е7
Бензиностанция
Е7
Бензиностанция
Е7 Бензиностанция
Е7
Бензиностанция
Е7
Бензиностанция
Е7
Бензиностанция
Бензиностанция
Е7
Бензиностанция
Бензиностанция
Е7Е7
Бензиностанция

Е8
Информационно
бюро
за
туристи
Е8
Информационно
бюро
Е8
Информационно
бюро
за туристи
Е8
Информационно
бюроза
затуристи
туристи
Е8 Информационно
бюро
за
туристи
Е8
Информационно
бюро
за
туристи
Информационно
бюро
туристи
Е8Е8
Информационно
бюро
заза
туристи
Е8
Информационно
бюро
за
туристи
Информационно
бюро
за
туристи
Информационно
бюро
туристи
Е8Е8
Информационно
бюро
заза
туристи

Ресторант
Е10Е10
Ресторант
Е10
Ресторант
Е10
Ресторант
Е10 Ресторант
Е10
Ресторант
Е10
Ресторант
Е10
Ресторант
Е10
Ресторант
Е10
Ресторант
Ресторант
Е10 Ресторант
Е11 Кафе
Е11
Е11 Кафе
Кафе
Е11
Кафе
Е11 Кафе
Е11
Кафе
Е11
Кафе
Е11
Кафе
Е11
Кафе
Е11
Кафе
Е11 Кафе
Е12 Къмпинг за палатки
Е12
Къмпингзазапалатки
палатки
Е12 Къмпинг
Къмпинг за
за палатки
палатки
Е12
Е12 Къмпинг
Къмпинг
за
палатки
Е12
Къмпинг
палатки
Е12
Къмпинг
заза
палатки
Е12
Къмпинг
за
палатки
Е12
Къмпинг
за
палатки
Е12
Къмпинг
за
палатки
Е12 Къмпинг за палатки

Е16 Място за отдих
Е17
Начало
назаотдих
пешеходен
маршрут
Е16
Мястоза
отдих
Е17
Начало
на
пешеходен
маршрут
Е16
Място
Е17
Начало
на
пешеходен
маршрут
Е17
Начало
Е17
Е17 Начало
Началона
напешеходен
пешеходенмаршрут
маршрут

Е17 Начало на пешеходен маршрут
Е18 Вода
Вода за
за пиене
пиене
Е18
Е18
Вода
Е17
пешеходен маршрут
Е18
Вода
пиене
Е18Начало
Водаза
зана
пиене
Е18 Вода за пиене
Е17
Начало
на
пешеходенмаршрут
маршрут
Е17 Е18
Начало
на за
пешеходен
Вода
пиене

Е4
Телефон
Е4 Телефон
Телефон
Е4
Е4
Телефон
Е4 Е4
Телефон
Телефон
Е4
Телефон
Телефон
Е4
Телефон
Е4Е4
Телефон
Е4
Телефон
Е4
Телефон

Е9 Хотел или мотел
Е9 Хотел
Хотелили
илимотел
мотел
Е9
Е9
Хотел или
или мотел
мотел
Е9 Хотел
Е9
Хотел
или
мотел
Хотел
или
мотел
Е9
Хотел
или
мотел
Е9
Хотел
или
мотел
или
мотел
Е9Е9
Хотел
или
мотел
Е9 Хотел или мотел

Е15 Туристическа база
Е15Туристическа
Туристическабаза
база
Е15
Е16
Място
за
отдих
Е16
Място
заза
отдих
Е16
Място
Място
отдих
Е16
Е16 Място
Мястоза
заотдих
отдих
19
Е16 Място за отдих

Е21 Пешеходен подлез или надлез
Е21 Пешеходен подлез или надлез
Е21Пешеходен
Пешеходенподлез
подлезили
илинадлез
надлез
Е21

Е22 Допуст
Е22 Д
 опустими максимални скорости
на движение
движе
Е22 Допустими максимални
движение

Е22 Допус
движ

Е23 П
 роходът е отворен или затворен за движение
Е23 Проходът е отворен или затворен за движ

Е23 Проходът е отворен или

Е24 Контрол с автоматизирани технически средства и
Е24 К онтрол с автоматизирани техсистеми
нически средства или системи

Е24 Контрол
с автоматизирани
Е23 Проходът
е отворентехн
или
системи
“

§ 110. Приложение № Е24
7 20
към
чл. 2, ал. 2, т.с3,автоматизирани
буква „б” и чл. 136 се техн
измен
20Контрол
20
20
20
20
системи
20
20
20
20
„П
20
към чл. 2, ал. 2, т. 3, бук
Пътни знаци за направления, посоки, обекти и други - група "Ж"

Ж7
Указателна
стрелка
Ж7
Указателна
стрелка
„Приложение
Ж7
Указателна
стрелка
Ж7
Указателна
стрелка
Ж7
Указателна
стрелка
Ж7
Указателна
стрелка

№7
ал.се
2, изменя
т. 3, буква
§ 110. Приложение № 7 към чл. 2, ал. 2, т. 3, буквакъм
„б” ичл.
чл.2,136
така:„б” и чл. 136
§ 110. Приложение № 7 към чл. 2, ал. 2, т. 3, буква „б” и чл. 136 се изменя така:
Ж8
Посока
към
ферибот
Пътни
знаци за направления,
посоки, обекти и други - група
"Ж"
Ж8
Посока
към
ферибот
Ж8
Посока
към
ферибот
Ж8Посока
Посока
към
ферибот
Ж8
към
ферибот
БРОЙ 35
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 1
Ж8 Посока към ферибот

№

„Приложение
№7
„Приложение
№7

§ 110. Приложение № 7 към чл. 2, ал. 2,
т. 3, буква „б“ и чл. 136 се изменя така:
към

Ж9т.М3,
ясто
за завиване
обрат
към2, чл.
2, т.ал.3, 2,
буква
ивчл.
136 посок
чл.
ал. 2,
буква
„б”
и чл.
136
Ж9
Място
за„б”
завиване
в обратна
на
посока
Ж9
Място
за
завиване
в обратна
по
Ж9
Място
за
завиване
в
обратна
Ж9
Място
за
завиване
в
обратна
посо
Ж9
Място
за
завиване
в
обратна
посока
Ж9
Място
за
завиване
в
обратна
посока
„Приложение
№ 7 обекти
Пътнизнаци
знацизаза
направления,
посоки,
и други
група "Ж"
Пътни
направления,
посоки,
обекти
и други
- група- "Ж"

Изображение

към чл. 2, ал. 2, т. 3, буква „б“ и чл. 136

Ж10 П
 отвърждаване на посоката
към населено
Ж10
Потвърждаване
на посоката към н
Наименование
Ж10
Потвърждаване
на
посоката
място
Ж10
Потвърждаване
нана
посоката
към
насе
Наименование
Ж10
Потвърждаване
на
посоката
към
Ж10
Потвърждаване
посоката
към
нк
Ж10
Потвърждаване
на
посоката
към

Пътни знаци за направления, посоки,
обекти и други – група „Ж“
Изображение
Изображение

№
№
№

Изображение

Наименование

Наименование

Ж1 Предварителен указател

Ж1 Предварителен указател

Ж1 Предварителен
Ж1указател
Предварителен

Ж11 Наименование на обект
Ж11
Наименование
на обект
Ж11
Наименование
нана
обект
Ж11
Наименование
на
обект
Ж11
Наименование
обект
Ж11
Наименование
на
обект

Ж11 Наименование на обект

П ресичаният
път е ебез
указател Ж12
Ж12
Пресичаният
изход
Ж12
Пресичаният
пътпът
е безбез
изход

Ж12
Пресичаният
път
е без
изход
Ж12
Пресичаният
път
е без
изход
Ж12
Пресичаният
е изход
без
изход
Ж12
Пресичаният
пътпът
е без
изход

Ж13 Ж13
Път Път
без без
изход
изход
Ж13 Път
без изход

Ж13
Път
без
изход
Ж13
Път
без
изход
Ж2 Предварително указване на посока
към
населено
Ж13
Път
без
изход място
Ж13
Път
без
изход
или обект
на посока към населено място

Ж2 П
 редварително указване на посока към
населено място или
Ж2 Предварително
указване
обект

илиПредварително
обект
Ж14към
Начало
на пътнамясто
лента
Ж2
указване на посока
Ж15 Край
Крайнаселено
напътна
пътналента
лента
Ж15
на
Ж15
Край
на
пътна
лента
Ж15 Край
нана
пътна
лента
или обект
Ж14
Начало
пътна
лента
Ж14
на
пътна
лента
Ж15
Край
пътна
лента
Ж15Начало
Край на
на
пътна
лента
Ж14Начало
Начало
пътна
лента
Ж14
нана
пътна
лента
Ж14
Начало
пътна
лента
Ж14
Начало
на на
пътна
лента

Ж3 П
 р ед вари т е лен у к а зат е л
за отклоняване на движението

Ж15 Край на пътна лента

Ж15 Край на пътна лента

Предварителен
указател
за отклоняване
на движението
Ж3Ж3
Предварителен
указател
за отклоняване
на движението
Ж4 Предварителен указател за завиване
Ж4 Предварителен указател за завиване
Ж16 П реминаване в платното
движение
Ж3
Предварителен
указател
за
отклоняване
на движението
22
Ж4 Предварителен указател за завиване за насрещно

Ж4 П
 редварителен указател за
завиване
Ж4
Предварителен указател

за завиване
Ж4 Предварителен указател за завиване

Ж18 П ътна лента със съоПредварителен указател за посоката
на
движение
на
22
ръжение
за
аварийно
Ж18
Пътна
лентасъс
съссъоръжение
съоръжениеза
зааварийно
аварийн
Ж18
Пътна
лента
Ж18
Пътна
лента
със
съоръжение
за
аварийн
Ж18
Пътна
лента
съоръжение
за
аварийно
Ж5
Предварителен
указател
за
посоката
на
движение
на
означения
вид
пътни
превозни
средства
спиране
П р ед вари т е лен у к а зат е л
Ж18
Пътна
лента
със
съоръжение
за
аварийно
Ж18 Пътна лента със съоръжение за аварийно

Ж5

Ж5

2двд
Ж16 Преминаване
Преминаваневввплатното
платнотоза
занасрещно
насрещнодв
Ж16
Ж16
Ж16 Преминаване
Преминаване в платното
платното за
за насрещно
насрещно дв
Ж16 Преминаване
Преминаване вв платното
платното за
за насрещно
насрещно дви
дви
Ж16

Ж16 Преминаване в платното за насрещно дви
за посоката
на движение
означения
вид пътни
превозни
средства
Ж5
Предварителен
указател
за
посоката
на надвижение на
на означени
я ви д п ът
ни
Ж5
Предварителен
указател
за посоката наЖ19
движение
Препоръчителна
скорост
Ж5
Предварителен
указател
за
посоката
на
движение
на скорост
означения
вид превозни
пътни превозни
средства
превозни
средства
Ж19
Препоръчителнаскорост
Препоръчителна
означения
вид пътни
средстваЖ19

Ж19 Препоръчителна
Препоръчителна
скорост
Ж18
Пътна
лента със съоръжение
за аварийно
Ж19
скорост
означения вид пътни превозни средства
Ж19
Ж19 Препоръчителна
Препоръчителна скорост
скорост

Ж6 Указателна табела

Ж20 Ж20.1. Н
 омер на автомагистралата по
Ж20
Ж20.1. Номер
Номер
наавтомагистралата
автомагистралатапо
пона
Ж20
на
н
Ж20Ж20.1.
Номер
на
автомагистралата
Ж20
Ж20.1.
Номер
на
автомагистралата
по
националната
нан
Ж20
Ж20.1.
Номер
на
по
Ж20
Номер
на автомагистралата
автомагистралата
по нац
нац
класификация
класификация
класификация
Ж19 Ж20.1.
Препоръчителна
скорост
класификация
класификация
класификация

Ж7 Указателна
стрелка
Ж7 Указателна

класификация
Ж20.2.
Нна
омер
на
пнационалната
ътя
Номер
на
пътя
по
националната
к
Ж20.2.
Номер
напътя
пътя
понационалната
Ж20.2.
Номер
по
Ж20.2. Номер
Номер
на
пътя
националната
Ж20.2.
Номер
на
пътя
попонационалната
националната
кл
по
националната
Ж20.2.
на
пътя
по
кл
Ж20 Ж20.1. Номер
на
автомагистралата
по
на
класификация
класификация
Ж21
Н омер
на пътя
по межЖ21
Номер
на
пътя
по
международната
класи
Ж21
Номер
на
пътя
по
международната
Ж21
напътя
пътя
помеждународната
международната
клас
Ж21
Номер
на
пътя
по
международната
клас
на
по
класиф
Ж21 Номер
Номер
на
пътя
по
класиф
дународната
класифиЖ20.2.
Номер
на международната
пътя по националната
к

Ж8
към ферибот
Ж7Посока
Указателна
стрелка
Ж8 Посока
към
ферибот

Ж22Километричен
Километричензнак”
знак”
Ж22
Ж22
Километричен
знак”
Ж22
Километричен
знак”
Километричен
знак”
Ж22
Километричен
знак
Ж22
Километричен
Ж21
Номер
на пътязнак”
по международната
класи

Ж6 Указателна табела

Ж6 Указателна табела

Ж6 Указателна табела
Ж6 Ж6
Указателна
табела табела
Указателна
Ж7 Указателна
стрелка
Ж7 Указателна стрелкастрелка
Ж7 Указателна стрелка

Ж8 Ж8
Посока
към ферибот
Посока
към ферибот
Ж8 Посока към ферибот

кация

“

§ 111. Приложение №Ж22
10 към
чл. 8, ал. 2 сезнак”
изменя така:
Километричен

§ 111.
Приложение
чл.
8,8,ал.
ал.
сесеизменя
изменя
така:
111.
Приложение№
№10
10към
къмчл.
чл.8,
ал.22222се
изменя
така:
111.
Приложение
№
10
към
така:
111.
Приложение
10
към
чл.
8,
се
така:
Ж8 Посока към
ферибот
§§§§111.
Приложение
№
към
чл.
8,ал.
ал.
сеизменя
изменя
така:

Ж9 Място за завиване в обратна посока

Ж9 Място за завиване в обратна посока
Ж9 Ж9
Място
за завиване
в обратна
посока
§ 111.
Приложение
№ 10 към
чл. 8, ал. 2 се изменя така:
Място
за завиване
в обратна
посока

Ж9 Място за завиване в обратна посока

Ж10 Потвърждаване на посоката към населено място

Ж10 Потвърждаване на посоката към населено място
Ж10 Потвърждаване на посоката към населено място

Ж10 Потвърждаване на посоката към населено място

„П
„П
„Пр
„Пр
„„

„П
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§ 111. Приложение № 10 към чл. 8, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 10
към чл. 8, ал. 2

Таблица 1. Минимални характеристики за видимост на пътните знаци и другите средства за сигнализиране в зависимост от класа на пътя и улицата от мястото на поставяне
Пътища и улици

Място на поставяне

Клас на светлоотразяващата
повърхност на пътния знак
и на другите средства за
сигнализиране
R3A,R3B (R3A,R3B)

отдясно
Автомагистрали, скоростни пътища, скоотляво или
ростни градски магистрали I клас
R3A,R3B (R3A,R3B)
над платното за движение
Пътища I клас и II и III клас с транспор- отдясно
R A2 (R A2)
тен клас на натоварване над 4000 авт/ден,
г ра дск и ма г ис т ра л и II к лас, ра йон н и отляво или
R3A,R3B (R3A,R3B)
артерии III клас и главни улици IV клас над платното за движение
отдясно
R A1 (R A1)
Пътища II и III клас, събирателни улици
отляво
или
V клас и обслужващи улици VI клас
R A2 (R A2)
над платното за движение
отдясно
R A1 (R A1)
Местни пътища
отляво или
R A1 (R A1)
над платното за движение
Легенда: „ RA1“ – означава фолио с вградени стъклени перли и със специфичен коефициент на обратно
отражение клас R A1 съгласно БДС EN 12899-1.
„ RA2“ – означава фолио с капсулирани стъклени перли и със специфичен коефициент на обратно
отражение клас R A2 съгласно БДС EN 12899-1.
„ R3A“ и „R3B“ – означава фолио с вградени стъклени микропризми с обратно отразяваща структура от клас R3A или R3В съгласно CUAP 01.06/04. За фолиа от клас R3A и R3B трябва да има
ротационна симетрия, изразяваща се с отношението между минималния и максималния коефициент на обратно отражение при завъртане от ε -75° до +50°, със стъпка от 25°, което не трябва да е
по-голямо от 2,5:1 за ъгъл на наблюдение α=0,33° и ъгъл на падане β1=5° (β2=0°). Стойностите на
специфичния коефициент на обратно отражение за класовете R3A и R3B са дадени в таблици 2 и 3.
Таблица 2. Специфичен коефициент на обратно отражение RA клас R3А (cd.lux – 1.m 2)
Геометрия
Цвят
на измерване
β1
Флуоресцентен Флуоресцентен Флуоресцентен
α
Бял Жълт Червен Зелен Син Оранжев
(β2=0)
жълт
жълто-зелен
оранжев
0,1°

0,2°

0,33°

5°

850

550

170

20°

600

390

120

30°

425

275

85

85

55

100

550

700

260

60

40

60

390

480

130

40

28

29

275

340

95

5°

625

400

125

60

40

65

400

500

140

20°

450

290

90

45

30

40

290

360

100

30°

325

210

65

30

20

20

210

260

70

5°

425

275

85

40

15

1,5

275

340

95

20°

300

195

60

30

20

1

195

240

65

180

49

30°
225 145
45
20
15
~
145
~ – Стойност, по-голяма от нула, но без значение или неприложима.

Таблица 3. Специфичен коефициент на обратно отражение RA клас R3В (cd.lux – 1.m 2)
Геометрия
на измерване
α

0,33°

Цвят

β1
Флуоресцентен Флуоресцентен Флуоресцентен
Бял Жълт Червен Зелен Син Оранжев
(β2=0)
жълт
жълто-зелен
оранжев
5°

300

195

60

30

19

150

195

240

90

20°

240

155

48

24

16

120

155

190

70

30°
40°

165
30

110
20

33
6

17
3

11
2

83
15

110
20

130
24

30
9
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Геометрия
на измерване
α

1,0°

1,5°

С Т Р. 1 3 3

Цвят

β1
Флуоресцентен Флуоресцентен Флуоресцентен
Бял Жълт Червен Зелен Син Оранжев
(β2=0)
жълт
жълто-зелен
оранжев
5°

35

23

7

3,5

2,5

18

23

28

10

20°

30

20

6

3

2

15

20

24

9

30°
40°

20
3,5

13
2

4
1

2
0,5

1,5
0,5

10
2

13
2

16
2,5

6
1

5°

15

10

3

1,5

1

7,5

10

12

4,5

20°

13

8

2,5

1

0,5

6,5

8

10

4

30°

9

6

2

0,5

0,5

4,5

6

7

2,5

40°
1,5
1
0,5
~
~
1
1
1
~
~ – Стойност, по-голяма от нула, но без значение или неприложима.
Забележки: 1. Характеристиките за видимост са съгласно БДС EN 12899-1.
2. З а пътища II и III клас с транспортен клас на натоварване над 4000 автомобила/денонощие
се приемат съответните характеристики за път I клас.
3. Х арактеристиките за видимост на другите средства за сигнализиране се приемат равни на
определените характеристики за видимост на пътните знаци за съответния път или пътен
участък, като за С7 и С14 се приема с един клас по-висока.
4. Ц ифрите в скоби се отнасят за пътни знаци за временна организация и безопасност на
движението съгласно Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността
на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
(ДВ, бр. 74 от 2010 г.).“

§ 112. Създава се приложение № 10а към чл. 8, ал. 4:

„Приложение № 10а
към чл. 8, ал. 4

Координати на точките на граничните линии на цветовата зона по CIE на жълт флуоресциращ цвят
при геометрия 45/0 (0/45) и стандартен осветител D65
Координати на цветност
Цвят

1
x

2
y

x

3
y

Флуоресциращ жълт
0,479
0,520
0,454
0,491
Коефициентът на яркост трябва да е не по-малък от 0,38.“

4

x

y

x

y

0,521

0,424

0,557

0,442

§ 113. Създава се приложение № 10б към чл. 8а, ал. 2:

„Приложение № 10б
към чл. 8а, ал. 2

Координати на точките на граничните линии на цветовата зона по CIE на жълто-зелен флуоресциращ цвят при геометрия 45/0 (0/45) и стандартен осветител D65
Координати на цветност
Цвят

1

2

x
y
x
y
Флуоресциращ жълто-зелен 0,387
0,610
0,376
0,568
Коефициентът на яркост трябва да е не по-малък от 0,70.“

§ 114. Приложение № 11 към чл. 8а, ал. 2 се изменя така:

3
x
0,438

4
y

x
0,460

0,508

y
0,540

„Приложение № 11
към чл. 8а, ал. 3

Поставяне на пътни знаци в участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия

а) с допълнителен контур с жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон
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б) върху правоъгълна основа с жълто-зелен
флуоресцентен фон

в) поставяне извън населено място

в) с допълнителен контур или върху правоъгълна основа с жълто-зелен флуоресцентен
светлоотразителен фон.“

§ 115. Приложение № 12 към чл. 16, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 12
към чл. 16, ал. 1
Разположение на пътните знаци

г) поставяне на остров или на платното за
движение

а) поставяне в населено място

б) поставяне извън населено място

д) поставяне на преносима стойка

e) поставяне над платното за движение

ДЪРЖАВЕН

С Т Р. 1 3 5

Минимални разстояния за поставяне на пътен
знак В26, когато скоростта на движение се ограничава с повече от 20 km/h

ж) поставяне на други средства
за сигнализиране.“

§ 116. Приложение № 14 към чл. 46, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 46, ал. 1
Минимална скорост на страничния вятър,
която се сигнализира с пътен знак А37
Скорост на движение в km/h
Скорост на вятъра в m/s

ВЕСТНИК

§ 117. Приложение № 16 към чл. 79, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 79, ал. 2

1,10-1,40m

0,30-0,50m

БРОЙ 35

от 40
до 60

80

повече
от 100

15

10

5

“

Ограничаване
на скоростта от 140 от 120 от 100
на движение на 120 на 100 на 80
(km/h)
от 90
на 70
Минимално
разстояние
100
90
65
в m

от 80
на 60

от 60
на 40

от 70
на 50
55

40

“
§ 118. Създава се приложение № 16а към
чл. 134, ал. 6:
„Приложение № 16а
към чл. 134, ал. 6

Пътеуказателни табели в населено място и извън населено място

“
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§ 119. Създава се приложение № 18 към чл. 179, ал. 3, т. 2:
Разстояния между направляващите стълбчета С1
а) При хоризонтални криви
Радиус на
хоризонталната
крива, m
20

„Приложение № 18
към чл. 179, ал. 3, т. 2

Разстояние между
Преход пред и след кривата
направляващите Първо разстояние, Второ разстояние, Трето разстояние,
стълбчета С1, m
m
m
m
3
6
10
20

30

3

7

11

21

40

4

9

15

31

50

5

12

20

40

60

6

15

24

48

70

7

17

29

50

80

8

20

33

50

90

9

23

38

50

100

10

25

42

50

200

15

28

45

50

300

20

36

50

50

400

30

50

50

50

500

40

50

50

50

600 и повече
50
50
50
50
Забележки:
1. За междинни стойности на радиуса се интерполира.
2. Разстоянията се отнасят за външната страна на кривата. При радиус до 100 m срещу всяко второ
направляващо стълбче С1 от външната страна се поставя стълбче от вътрешната страна на кривата.
Срещу трите стълбчета в прехода от външната страна се поставят три стълбчета от вътрешната страна.
3. При радиус над 100 m срещу всяко направляващо стълбче С1 от външната страна се поставя стълбче
от вътрешната страна на кривата.
б) При изпъкнали вертикални криви
Радиус на
вертикалната
крива, m
100

Разстояние между
Преход пред и след кривата
направляващите Първо разстояние, Второ разстояние, Трето разстояние,
стълбчета С1,m
m
m
m
5
8
17
34

150

6

10

20

41

200

7

12

23

47

250

8

13

26

50

300

9

15

29

50

400

11

17

33

50

500

12

19

37

50

600

13

21

41

50

800

16

24

48

50

1000

17

27

50

50

1500

21

33

50

50

2000

25

39

50

50

2500

28

43

50

50

3000

31

47

50

50

4000

35

50

50

50

5000

40

50

50

50

6000

43

50

50

50

50

50

8000 и повече
50
50
Забележка. За междинни стойности на радиуса се интерполира.“
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§ 120. Създава се приложение № 19 към
чл. 182, ал. 4 и 5:
„Приложение № 19
към чл. 182, ал. 4 и 5
Табели с направляваща стрелка С7
а) Табели с направляваща стрелка С7, поставени на един стълб

С Т Р. 1 3 7

R, m

Sc, m

100

20

200

30

300

45

400

60

500

75

600

90

За междинни радиуси се интерполира.
“

§ 121. Създава се приложение № 20 към
чл. 183, ал. 3:

„Приложение № 20
към чл. 183, ал. 3
Разстояния между светлоотразителите С14
Радиус на хоризонталната крива, m

Разстояние между
светлоотразителите
С14, m

≤80

2

80 – 100

4

100 – 200

6

б) Разположение в хоризонтална крива на
табели с направляваща стрелка С7

в) Таблица за определяне на теоретичното
междинно разстояние Sc между табели с направляваща стрелка С7 в хоризонтална крива
R, m

Sc, m

30

6

40

8

50

10

60

12

70

14

80

16

90

18

200 – 300

8

300 – 400

10

≥400

12

“

§ 122. Навсякъде в наредбата думите „населено място“, „населеното място“, „населени
места“ и „населените места“ се заменят съответно с „населено място и селищно образувание“,
„населеното място и селищното образувание“,
„населени места и селищни образувания“ и
„населените места и селищните образувания“.
Заключителна разпоредба
§ 123. Наредбата влиза в сила от 18 май
2015 г.
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Ивайло Московски
3089
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-65
от 4 май 2015 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане
на нова тръбопроводна система за пренос на
природен газ между Гърция и България – Междусистемна газова връзка Гърция – България
(МВГБ), заявление с вх. № АУ 13-2 от 26.03.2015 г.,
допълнено с писмо № АУ13-2 от 16.04.2015 г.
от Валентин Станчев, изпълнителен директор
на „Газтек БГ“ – А Д, пълномощник на „А й
Си Джи Би“ – АД, съгласно пълномощно рег.
№ 249 от 18.02.2015 г. на основание § 52, ал. 2 и
4 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.), § 52, ал. 1
и 2 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.), § 124
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129,
ал. 3 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128,
ал. 2, 5, 6 и 12 ЗУТ (в редакцията преди изм. и
доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) предвид обстоятелството, че Междусистемна газова връзка
Гърция – България в отсечката, която ще се
изгради на територията на Република България,
е определена с решения № 615 от 14.07.2009 г. и
№ 452 от 7.06.2012 г. на Министерския съвет за
обект с национално значение по смисъла на § 5,
т. 62 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и за
национален обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната
собственост, писмо № АУ 10-18 от 13.08.2010 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването
на парцеларен план за обекта, влязло в сила
решение по ОВОС № 1-1/2013 г., писмо изх.
№ 26-00-939 от 3.04.2014 г. от Министерството на
околната среда и водите, писма изх. № ОВОС249 от 8.02.2013 г. и от 9.04.2014 г. и писмо изх.
№ ОВОС-66 от 3.10.2014 г. на МОСВ, здравно
заключение изх. № К-1862 # 1 от 26.09.2014 г. на
Регионалната здравна инспекция – Кърджали,
към МЗ; Решение № КЗЗ-12 от 27.06.2013 г., т. VІІ,
153, на Комисията за земеделските земи; Решение
№ КЗЗ-08 от 24.04.2014 г., т. ІV, 92, на Комисията
за земеделските земи; писма на министъра на
земеделието и храните № 70-1036 от 30.08.2013 г. и
№ 66-1428 от 3.06.2014 г. и № 91-2402 от 27.11.2014 г.
за предварително съгласие за възлагане изработването на ПУП – ПП през земеделска земя,
собственост на държавен поземлен фонд; Решение № КЗЗ-08 от 24.04.2014 г., т. І, 45, и Решение
№ КЗЗ-21 от 12.12.2014 г., т. VІ, 43, на Комисията
за земеделските земи към МЗХ за утвърждаване на трасе и площадки в земеделски земи за
изграждане на Междусистемна газова връзка
Гърция – България на територията на Република България и за изменените участъци; писмо
на „Земинвест“ – ЕАД, при Министерството на
земеделието и храните № 89 от 11.06.2014 г. със
съгласие за пресичане на имот № 16.542 в с. Върбен,

община Кирково, собственост на дружеството;
писмо изх. № 3087 от 17.09.2014 г. от Регионална
дирекция по горите – Кърджали; становище рег.
№ 11-00-330 от 18.11.2014 г. на Министерството на
отбраната; писмо изх. № 4800-231 от 16.01.2015 г.
от Националния институт за недвижимо културно
наследство, придружено със становище изх. № 2600-0429 от 13.01.2015 г. на Министерството на
културата, писмо рег. № ПО-ПС-412 от 24.09.2014 г.
от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“; съгласувателно писмо № ЖИ-3443
от 6.11.2014 г. от ДП „НКЖИ“; съгласувателно
писмо изх. № 53-00-11751 от 13.10.2014 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо № ПМО-285
от 20.01.2015 г. – „ЕСО“ – ЕАД; съгласувателно
писмо рег. № 0094-4064 от 5.12.2014 г. от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“; писмо изх.
№ 24-00-4323 от 24.11.2014 г. от „Булгартранс
газ“ – ЕАД; писмо изх. № 7390 от 5.12.2014 г. от
„Мобилтел“ – ЕАД; становище изх. № 95-Г-182
от 9.12.2014 г. на „БТК“ – ЕАД; становище изх.
№ 588 от 10.09.2014 г. на „В и К“ – ООД, Кърджали; писмо изх. № 9412-1 от 18.11.2014 г. от
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД;
съобщаване за изработения парцеларен план на
заинтересуваните лица чрез обявления в „Държавен вестник“ (бр. 5 от 20.01.2015 г. за Община Кърджали и бр. 9 от 3.02.2015 г. за Община
Кирково), констативни актове за постъпили/
непостъпили възражения от съответните общини,
протоколи от проведени обществени обсъждания,
Решение № 426 по протокол № 41 от 21.10.2014 г.
на ОС – Кирково, Решение № 213 по протокол
№ 9 от 30.10.2014 г. на ОС – Кърджали, протокол
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика № УТНЕ01-02-03 от 15.04.2015 г. и Заповед № РД-02-15-43
от 17.03.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасето на газопровода, технологичните площадки и елементите на обслужващата техническа
инфраструктура за обект „Междусистемна газова
връзка Гърция – България“ на територията на
Република България – за част от общата дължина на газопровода на територията на област
Кърджали, участъци:
от к м 9+676.31 до к м 9+947.48 – община
Кирково,
от км 16+302.22 до км 17+891.33 – община
Кирково,
от км 18+557.11 до км 19+051.31 – община
Кирково,
от км 42+492.59 до км 43+710.69 – община
Кърджали,
съгласно приетата и одобрена графична част,
неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване пред
Административния съд – Кърджали, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
3112
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 206
от 18 март 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
енергетиката и на нейната администрация, решение
на Комисията за защита на потребителите, протокол № 9 от заседание, проведено на 5.03.2015 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на
потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, БДС EN 71-1:2011, оценка на
риска, направена в отдел „ОКБС“, според която
предлаганите на пазара декоративни топчета,
имитиращи малки кръгли бонбони или дъвки, с
форма на сфера с диаметър около 15 мм, с основен бял цвят и разноцветни ивици, пакетирани в
мрежички, със залепен етикет, съдържащ следните надписи: „Топчета декорация – 1,50, баркод
2066798867254 30628“, са във видимо несъответствие
с изискванията за безопасност съгласно т. 8.2 на
БДС EN 71-1, а именно: стоките влизат изцяло в
цилиндъра за малки части и съгласно Наредбата за
стоките, имитиращи храни, поради това, че макар
че не са храни, имат такава форма, цвят, външен
вид и размер и може да се очаква потребителите,
особено децата, да ги объркат с храни (бонбони),
в резултат на което да ги поставят в устата си
и да ги погълнат, което да причини задавяне и
последващо задушаване, и представляват сериозен
риск за здравето на потребителите (малки деца),
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на потребителите: декоративни
топчета, имитиращи малки кръгли бонбони или
дъвки, с форма на сфера с диаметър около 15 мм,
с основен бял цвят и разноцветни ивици, пакетирани в мрежички, със залепен етикет, съдържащ
следните надписи: „Топчета декорация – 1,50,
баркод 2066798867254 30628“.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
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4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3113

Председател:
В. Златев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 338-ИП
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 15,
ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов
надзор (ЗКФН) и чл. 20, ал. 1, т. 1, предложение
второ във връзка с чл. 21, ал. 1, предл. второ и
ал. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти Комисията за финансов надзор реши:
Отнема издадения лиценз за извършване
на дейност като инвестиционен посредник на
„Стандарт Инвестмънт“ – АД, със седалище и
адрес на управление София, ж.к. Южен парк, ул.
Козяк 2, бл. 29, вх. Б, партер, офис № 4, издаден
въз основа на Решение № 42-ИП на Държавната
комисия по ценните книжа от 7.05.1998 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.

3196

Председател:
Ст. Мавродиев

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 835
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за удължаване
на кабелно трасе за захранване на базова станция
№ 4066 на „Теленор“ в ПИ 53120.36.107 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

3122

Председател:
В. Лучиянов

РЕШЕНИЕ № 836
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план за подземен електропровод – НН за захранване на ПИ
78639.16.118 по кадастралната карта на с. Църква,
община Балчик.
Председател:
В. Лучиянов
3123
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РЕШЕНИЕ № 837
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
съгласно чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Балчик, одобрява ПУП – план за регулация и
застрояване в обхват УПИ IV-31, УПИ V-32 с
отреждане за „Ок – предназначени за курорт и
допълващи го дейности“ в кв. 254, УПИ XIV-34,
УПИ XV-33, УПИ XVI-37, УПИ XVII-36, УПИ
XVIII-60 с отреждане за „Ок – предназначени
за курорт и допълващи го дейности“ в кв. 253 и
улична регулация от о.т. 197, о.т. 195, о.т. 182, о.т.
198, о.т. 199 до о.т. 200 по плана на с. Кранево,
община Балчик, заедно с предвидения начин на
застрояване.
Председател:
В. Лучиянов
3124

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 942
от 6 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна с вх.
№ ОС-01-1623 от 5.12.2014 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
за УПИ I, кв. 15 по плана на гр. Банско, за смяна предназначението от „за озеленяване“ в „за
озеленяване и параклис“.
Председател:
Вл. Колчагов
3116
РЕШЕНИЕ № 944
от 6 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна с вх.
№ ОС-01-1691 от 4.03.2015 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за трасето
на ел. захранващ кабел 20 kV за базова станция
BLG 0125 на „Мобилтел“ – ЕАД, намираща се в
имот с идентификатор 21498.130.27 по КК на гр.
Добринище, община Банско.
Председател:
Вл. Колчагов
3117

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 49-49
от 24 март 2015 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Поправя явна фактическа грешка в текста на
Решение № 27-9-2 от 24.09.2013 г. (ДВ, бр. 100 от
2013 г.), като приема следната корекция: вместо
текста „по КК от о.т. 197, о.т. 198, о.т. 199, о.т. 200,
о.т. 201, о.т. 202, о.т. 203, о.т. 204, о.т. 205, о.т. 206,
о.т. 207, о.т. 208, о.т. 209, о.т. 210, о.т. 211, о.т. 212,
о.т. 213, о.т. 164“ да се чете „по КК от о.т. 174,
о.т. 175, о.т. 177, о.т. 178, о.т. 179, о.т. 180, о.т. 181,
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о.т. 182, о.т. 183, о.т. 184, о.т. 185, о.т. 186, о.т. 187,
о.т. 107а, о.т. 191, о.т. 192, о.т. 193, о.т. 194, о.т. 195,
о.т. 196, о.т. 197, о.т. 198, о.т. 199, о.т. 200, о.т. 201,
о.т. 202, о.т. 203, о.т. 204, о.т. 205, о.т. 206, о.т. 207,
о.т. 208, о.т. 209, о.т. 210, о.т. 211, о.т. 212, о.т. 213,
о.т. 164“ и след текста „отпада обслужваща улица от о.т. 10, о.т. 11, о.т. 12, о.т. 13 до о.т. 14“ се
добави „Промяна на ПУП – ПР на УПИ ХIХ47А“ за складова, ремонтна и търговска дейност
с нехранителни стоки“, кв. 2 и УПИ ХІІІ-1“ за
производствено-складова база, за административна сграда и обществено обслужване“ кв. 2
по плана на ПЗ „Победа“.
Предвид обществената значимост на проекта,
по който се изгражда обект от първостепенно
значение за Община Бургас, което обуславя и
необходимостта от спешната му реализация, допуска предварително изпълнение при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
За председател:
Д. Грудев
3152

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 2106-14
от 30 март 2015 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21 , а л . 1 , т. 8 и 11
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 4, чл. 16, ал. 1 – 5, чл. 22, чл. 103, ал. 4 ЗУТ,
писмо вх. № ИИБ 13003508 ВН от 4.12.2013 г. на
РИОСВ, Решение по т. 7 на протокол № 36 от
25 – 26.11.2014 г. на ЕСУТ – Община Варна, и по
предложение на кмета на община Варна с изх.
№ РД 15007675 ВН от 24.03.2015 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява проекта за ПУП – ПРЗ на жилищен
комплекс Чайка (19 м.р. и 20 м.р.) – Варна, и
план-схемите (Ел, В и К) по чл. 108, ал. 2 ЗУТ,
като променя отреждането за УПИ ІІ-245 – „За
озеленяване“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Варна, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Ив. Луков
2970
РЕШЕНИЕ № 2108-14
от 30 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 81,
ал. 4 ЗУТ и по предложение на кмета на община
Варна с изх. № РД 15007720 ВН от 24.03.2015 г.
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
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Одобрява ПУП – ПРЗ за урегулиран поземлен
имот УПИ ХІХ-241 и улична регулация от о.т.
338 до о.т. 339, кв. 5 по плана на СО „Зеленика“,
община Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Варна, пред Административния
съд – Варна.

вод за стопанска база в ПИ № 000087 в землището
на с. Самуилово, през ПИ № 000364 – полски
път в землището на с. Миладиновци.

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 497
от 23 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одо б р я в а п р о ек т, п рие т о т ОЕС У Т, з а
ПУП – парцеларен план, за трасе на канализаци я, преминаващо през поземлени имоти
№ 000092, 000162 и 000048 – землище гр. Исперих,
ЕК АТТЕ 32874.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

2971

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
РЕШЕНИЕ № 411
от 27 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Вълчедръм, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) – за елементите на тех ническата инфраст ру кт у ра и
инвестиционен проект за ел. захранването на
обект „Приемо-предавателна станция № VZ 6111“
в ПИ № 895059 в землището на гр. Вълчедръм,
област Монтана.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Вълчедръм до Административния съд –
Монтана.

3120

Председател:
Ал. Минин

РЕШЕНИЕ № 412
от 27 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Вълчедръм, реши:
Одобря ва п роек т за под робен ус т ройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) – за изменение на действащия план
за регулация и застрояване на гр. Вълчедръм в
частта му за УПИ І, кв. 8, кв. 12А, кв. 12Б и кв.
132 по плана на гр. Вълчедръм, област Монтана.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Вълчедръм до А дминистративния съд –
Монтана.
Председател:
Ал. Минин
3119

Председател:
П. Петров

3180

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

Председател:
Г. Мюсреф

3121

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1290
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване
на ПИ № 113193 с площ от 1,046 дка – „Индивидуално застрояване“, собственост на Айхан Алиев
Какчиев, преминаващ през ПИ № 000001 – полски път, публична общинска собственост, с
дължина 3,49 м и сервитут 6,98 кв. м и през
ПИ № 0 0 0139 – път първи к лас, с дъл ж ина
33,34 м и сервитут 66,66 кв. м. Общата дължина на електропровода е 36,83 м и общ сервитут
73,64 к в. м. Вси чк и позем лени имот и (ПИ)
са в местност Каракос, землище с. Овощник,
ЕК АТТЕ 53179.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр.
1 ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Адмиинстративния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов

3151

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ОБЩИНА КНЕЖА

РЕШЕНИЕ № 1100
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за захранващ водопро-

РЕШЕНИЕ № 699
от 4 май 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с получено заявление
от „Проучване и добив на нефт и газ“ и решение
за приемане на ПУП – ПП, т. 1 от протокол № 6

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

от 28.04.2015 г. на ЕСУТ на Община Кнежа Общинският съвет – гр. Кнежа, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за отклонения от общите мрежи на техническата
инфраструктура извън строителни граници за
,,Разпределителен газопровод ∅ 114 мм за опитна
експлоатация на сондаж „Р 2 Искър-запад“ до
врязването му в съществуващия Газосепарационен възел (ГСВ) на площадката на сондаж „Р-1
Искър-запад“ в ПИ 021113 в местността Ново
село по КВС на с. Бреница, община Кнежа,
област Плевен“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 35

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица на основание чл. 215, ал. 4
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

3154

Председател:
Бл. Филипов

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Лозница, реши:
Одобрява П У П – парцеларен план за ел.
захранване към площадка за кравеферма в ПИ
№ 59044 в землището на с. Трапище, и ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод
към площадка за кравеферма в ПИ № 59044 в
землището на с. Трапище.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград.

РЕШЕНИЕ № 1157
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ І-414
в кв. 3501 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.507.219
по КК на гр. Несебър.
В частта план за регулация от УПИ І-414 се
урегулират два нови УПИ І-414 с площ 800 кв. м
и УПИ ІХ-414 с площ 1000 кв. м.
В частта план за застрояване устройствените
показатели и устройствената зона за новообразуваните УПИ І-414 и УПИ ІХ-414 се запазват
и се конкретизират застроителните линии за
новообразуваните УПИ.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица на основание чл. 215, ал. 4
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

Председател:
И. Ахмедов

Председател:
Бл. Филипов

Председател:
М. Цолова
3189

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
РЕШЕНИЕ № 348
от 16 април 2015 г.

3171

3155

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1156
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПР
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
VІ – общ., в кв. 4201 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, идентичен с имот с идентификатор
51500.506.564 по КК на гр. Несебър.
В частта план за регулация се променя отреждането на имота „За пешеходна зона и озеленяване“ поради интензивното пешеходно движение на
кръстовището пред хотел „Свежест“ от източната
зона на комплекса към автогарата на курорта и
безнес центъра и обратно се налага в имота да
бъде организирана пешеходна зона с необходимите алеи и удобства за изчакване в зелена среда. При осъществяване на благоустройствените
мероприятия ще бъде премахната и незаконната
площадка за паркиране в зоната на кръстовището. Предвидената промяна е допустима с оглед
предназначението и на основание предвиденото
с чл. 62а, ал. 2 ЗУТ изключение.

РЕШЕНИЕ № 1158
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ ІV-18
в кв. 7902 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.506.34
по КК на гр. Несебър.
В частта план за застрояване се променя
номерът на имота от УПИ ІV-18 на УПИ ІV506.34 в съответствие с идентификатора му по
кадастрална карта и се установяват следните
устройствени показатели: Плътност на застрояване=30 %, Нкорниз=15 м, Кинт=1,5 и Минимално
озеленена площ – 50 %, като устройствената зона
„Ок“ се запазва.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица на основание чл. 215, ал. 4
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

3156

Председател:
Бл. Филипов

БРОЙ 35
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РЕШЕНИЕ № 1159
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ ІІІ-349
в кв. 3901 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.507.71
по КК на гр. Несебър.
В частта план за застрояване устройствените показатели за УПИ ІІІ-349 се завишават,
както следва: Плътност на застрояване – 30 %;
Кинт. – 1,5; Етажност – 5 етажа (Нкорниз – 15 м);
Минимално озеленена площ – 50 %, като устройствената зона „Ок“ се запазва.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица на основание чл. 215, ал. 4
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

3157

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1160
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ ІІ-563,
идентичен с имот с идентификатор 51500.507.437,
УПИ ІІІ-563, идентичен с имот с идентификатор
51500.507.438 и УПИ ХІ-563, идентичен с имот с
идентификатор 51500.507.439, по кадастралната
карта на гр. Несебър в кв. 1601 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг-запад.
Промяната на плана за застрояване се състои
в установяване на следните устройствени показатели за УПИ ІІ-563 (ПИ 51500.507.437), УПИ
ІІІ-563 (ПИ 51500.507.438) и УПИ ХІ-563 (ПИ
51500.507.439): Плътност на застрояване – 30 %;
Кинт. – 1,5; Етажност – 5 етажа (Нкорниз 15 м);
Минимално озеленена площ – 50 %, в устройствена зона „Ок“ и режим на свързано застрояване
между имотите.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.

3158

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1168
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Кабели 20 kV за захранване
на нов БКТП 20/0,4 kV за външно ел. захран-

ВЕСТНИК
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ване на две жилищни сгради, басейн и ограда
в ПИ 11538.15.214 (бивш 11538.15.196) по плана
на м. Юрта, землище гр. Свети Влас“, преминаващи през имоти общинска собственост, а
именно от съществуващ БКТП „Инцараки“ в
ПИ 11538.504.125 с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за ку рортно-рекреационен обект,
през ПИ 11538.504.585 с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на
трайно ползване – за второстепенна улица, и
ПИ 11538.504.593, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица до нов БКТП
в имот частна собственост, представляващ ПИ
11538.15.214, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване – за жилищни нужди, по кадастралната карта
на СО Инцараки и м. Юрта, землище гр. Свети
Влас. Дължината на трасето е 585 м и се създава
сервитут с ширина 0,60 м от едната страна и
1,50 м от другата страна съобразно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от това решение.
Решението може да бъде оспорвано на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.

3159

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1169
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на лятна къща в УПИ
Х Х V ІІІ-737, к в. 55 по плана СО Инцарак и,
землище гр. Свети Влас, с идентификатор по
одобрена К К 11538.504.838“, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето за полагане
на външното ел. захранване се прокарва през
имот – общинска собственост, представляващ
имот с идентификатор по одобрена кадастрална
карта: ПИ 11538.1.98 с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и учредяване право на прокарване през
общински имот с идентификатор ПИ 11538.1.98.
Трасето започва от съществуваща мрежа ниско
напрежение в полски път от БКТП кв. 55 в
ПИ 11538.1.3 и преминава на север до нов разпределителен шкаф и електромерно табло на
границата на УПИ ХХVІІІ-737, кв. 55 по плана
СО Инцараки, землище гр. Свети Влас. Дължината на трасето е 9 м и се създават сервитути
от 0,60 м от двете страни на трасето съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери,
неразделна част от това решение.

С Т Р.
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Решението може да бъде оспорвано на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.

3160

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1170
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Външен канал за УПИ ХІV579, кв. 52 по плана СО Инцараки, землище
гр. Свети Влас, с идентификатор по одобрена КК
11538.504.338“, преминаващи през имоти – общинска собственост, а именно от съществуваща
ревизионна шахта в ПИ 11538.504.589 с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за второстепенна
улица, и 11538.504.590 с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, като се
предвижда изграждане на 5 броя нови ревизионни
шахти по дължината на трасето и изграждане на
нови ревизионни шахти за имоти частна собственост, представляващи ПИ 11538.504.338 с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, и
начин на трайно ползване – за ниско застрояване,
ПИ 11538.504.829 с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за ку рортно-рекреационен обект,
ПИ 11538.504.356 с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за ку рортно-рекреационен обект,
ПИ 11538.504.358 с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за ку рортно-рекреационен обект,
ПИ 11538.504.831 с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за ку рортно-рекреационен обект,
ПИ 11538.504.366 с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за вилна сграда, ПИ 11538.504.368 с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване – за вилна
сграда, и ПИ 11538.1.42 с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за друг вид застрояване, по кадастралната карта на СО Инцараки и м. Юрта, землище
гр. Свети Влас. Дължината на трасето е 293,37
м и сервитути с ширина 3 м по 1,50 м отляво и
отдясно на оста на трасето съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от това решение.
Решението може да бъде оспорвано на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.

3161

Председател:
Бл. Филипов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1171
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Кабели НН за външно ел.
захранване на апартамент № 10 от жилищна
сграда в УПИ ХХХІV-273, кв. 40 по плана на
СО Инцараки, представляващ ПИ 11538.504.301
по КК на гр. Свети Влас“, преминаващи през
имот – публична общинска собственост, ПИ
11538.504.589 с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица по кадастралната карта на СО Инцараки, землище гр. Свети
Влас. Дължината на трасето е 25 м, като се
създава сервитут с ширина 0,60 м от едната
страна и 1,50 м от другата страна на трасето,
с обща площ 60 кв. м, съобразно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от това решение.
Решението може да бъде оспорвано на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
3162
РЕШЕНИЕ № 1172
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Кабели НН за външно ел.
захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-354,
кв. 23 по плана на СО Инцараки, представляващ
ПИ 11538.504.862 по КК на гр. Свети Влас“, преминаващи през имоти – общинска собственост,
с идентификатори ПИ 11538.504.449 с предназначение на територията: урбанизирана, и начин на
трайно ползване: дере, и 11538.504.587 с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за второстепенна
улица по кадастралната карта на СО Инцараки,
землище гр. Свети Влас. Дължината на трасето
е 22 м и се създава сервитут с ширина 0,60 м
от едната страна и 1,50 м от другата страна на
трасето, с обща площ 49 кв. м съобразно приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорвано на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
3163
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РЕШЕНИЕ № 1173
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Кабели НН за външно ел.
захранване на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ Х-86, кв.
15 по плана на СО Инцараки, представляващ
ПИ 11538.504.92 по КК на гр. Свети Влас“, преминаващи през имот ПИ 11538.504.585 с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за второстепенна
улица, по кадастралната карта на СО Инцараки,
землище гр. Свети Влас. Дължината на трасето
е 12 м, като се създава сервитут с ширина 0,60 м
от едната страна и 1,50 м от другата сграна на
трасето, с обща площ 24 кв. м съобразно приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от това решение.
Решението може да бъде оспорвано на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.

3164

Председател:
Бл. Филипов
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Одобрява ПУП – ПП за обект: „Реконструкция
на напорен тръбопровод от КПС-14 до изливна
шахта № 2 на главен колектор към КПС-15“, част
от проект: „Събиране, пречистване и отвеждане
на пречистените отпадъчни води от агломерация
Несебър – Слънчев бряг – Равда“, DIR 5101111668-152 ОП Околна среда 2007 – 2013.
Трасето на тръбопровода, състоящ се от две
успоредни тръби, започва от ПИ 51500.56.46, определен за КПС-14, и преминава последователно през
следните имоти: ПИ 51500.56.45 и ПИ 51500.61.3,
ПИ 51500.57.51, ПИ 51500.69.47, ПИ 51500.66.33,
ПИ 51500.56.47 и ПИ 51500.73.24, и през следните
имоти в землището на с. Равда: ПИ 61056.25.102,
61056.25.103 и 61056.25.106, ведно с определената
сервитутна зона по 3 м вляво от лявата тръба и
3 м вдясно от дясната тръба.
Дължината на трасето е 2934 м, като 1704,46 м
са в землището на гр. Несебър и 1229,54 м са в
землището на с. Равда.
Предвид кратките срокове за изпълнение
на обекта на основание чл. 60 АПК се допуска
предварително изпълнение на решението.
Решението може да бъде оспорвано от заинтересованите лица на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.

3166
РЕШЕНИЕ № 1174
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Кабели НН за външно ел.
захранване на двуфамилна жилищна сграда в
УПИ VІІ-319, кв. 37 по плана на СО Инцараки, представляващ ПИ 11538.504.411 по КК на
гр. Свети Влас, преминаващи през имот ПИ
11538.504.591 по кадастралната карта на СО
Инцараки, землище гр. Свети Влас“, публична
общинска собственост, с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица. Дължината
на трасето е около 5 м и се създава сервитут
с ширина 0,60 м от едната страна и 1,50 м от
другата сграна на трасето, с обща площ 9 кв. м
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорвано на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.

3165

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1179
от 20 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

С Т Р. 1 4 5

Председател:
Бл. Филипов

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1098
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе за външно ел. захранване до имот 100050,
м. Германско летище – 1, землище с. Кърналово, с трасе, преминаващо през имоти: 000348,
000343 – полски пътища, общинска собственост,
000342 – път IV клас – общинска собственост,
000540 – канал – МЗХ – ХМС, 100050 – нива на
собственика, и сервитути, съгласно регистър на
засегнатите имоти, заверен от ОС „Земеделие“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред
Административния съд – Благоевград.
Председател:
Бл. Калъпсъзов
2991

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 109
от 24 март 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 ЗУТ,
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Правец, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план, в местен
път № 000271 и ПИ 000130 със схема на подземните проводи и съоръжения за довеждаща инфра-
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структура – електрозахранване за ПИ № 061016,
м. Каменяка, землището на с. Разлив, като част
от проект „Реконструкция на водопроводната
мрежа на с. Разлив“.
Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец до Административния съд – София област.
Председател:
Н. Яхов
3034

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 1345
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 62 АПК Общинският съвет – гр. Поморие,
поправя явна фактическа грешка в свое Решение
№ 1209 от 27.11.2014 г. (ДВ, бр. 3 от 2015 г.), като
вместо думите „ПИ 005233 в м-ст Бадемите, землище с. Медово, община Поморие“ да се чете:
„ПИ 005233 в м-ст Бадемите, землище с. Порой,
община Поморие“.
Това решение да се счита за неразделна част
от Решение № 1209 от 27.11.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Поморие.
Председател:
М. Енева

3148

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1385
от 23 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 134, ал. 1,
т. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2 ЗУТ, протокол № 8
от 1.04.2015 г. на ОЕСУТ и заявление за разглеждане и одобряване на подробен устройствен план
с вх. № УТ-31-5 от 26.01.2015 г. от Община Русе
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобрява ПУП – ПУР, ИПУР, ПР, ПЗ, ИПР и
ИПЗ – „Крайбрежна парково-традиционна зона
на гр. Русе“, част от „Изработване на интегриран
план за градско възстановяване и развитие на гр.
Русе“ по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001
по оперативна програма „Регионално развитие
2007 – 2013 г.“ по следните позиции:
1. Предложеното геометрично решение с
проекта за ПУП.
2. В съответствие с геометричното решение
се изменя планът за улична регулация, отразено
с кафяв и зелен цвят в следните участъци:
– заличава се част от оста на ул. Пристанищна от о.т. 2701 до о.т. 9205 при връзката є с
ул. Велико Търново, като се създава нова от о.т.
10540 (през о.т. 10541, 10542, 10543, 10544, 10545,
10546, 10547, 10548) до о.т. 10504;
– заличава се частично уличната ос на бул.
Придунавски, като се заличават осови точки с
номера 30, 60, 59, 58, 57, 55, 56 и се създава нова
о.т. 10495 (през 10496, 10497, 10498, 10499 до о.т.
10500) до връзката є с ул. Велико Търново;
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– заличава се съществуващата ос на бул. Придунавски от ул. Велико Търново до кръстовището
на бул. Фердинанд и ул. Райко Даскалов, като се
заличават о.т. 87, 88, 89, 90, 79, 77, 105, 106, 107,
110, 117, 116, 115 и 144 и се създава нова от о.т.
10500 (през 10504, 10505, 10506, 10507, 10508, 10509,
10510, 10511, 10512, 10513) до о.т. 10514;
– изменят осите на следните улици: ул. Велико Търново – от о.т. 10500 през 10501 до 10502;
ул. Батак – от о.т. 10503 до о.т. 10502; ул. Никола
Палаузов – от о.т. 10503 до о.т. 81; ул. Любен
Каравелов – от о.т. 10506 до о.т. 77; ул. Баба
Тонка – от о.т. 10507 до о.т. 104; ул. Църковна
независимост – от о.т. 10511 до 10514;
– заличава се уличната ос от о.т. 70 (през 71,
72, 73, 74, 75) до о.т. 75, разположена успоредно
на бул. Придунавски – нереализирана по сега
действащия ПУП;
– заличава се улична ос от о.т. 63 (през о.т.
66, 76, 108, 109, 110) до о.т. 111;
– създава се нова улична ос, северно от жп
линията от о.т. 10539 (през о.т. 10538, 10536, тупик
към 10537, 10535, 10534, 10533, 10532, 10531) до о.т.
10524; крайбрежната ос продължава в източна
посока от о.т. 10525 през о.т. 10526 и 10527 до
о.т. 10528;
– създава се нова ос от о.т. 10523 (през о.т.
10530, 10529, 10528, 10549, 10550) до о.т. 10571 в
района на ул. Мостова;
– създава се връзка между осите, разположени
успоредно на р. Дунав и северно от жп линията с
бул. Фердинанд през о.т. 10525, 10524, 10523, 10522,
10521, 10520 до 10515 (в трасето на Дълбокия път);
– създава се нова кръгова ос от о.т. 10515, 10516,
10517, 10518, 10519 до о.т. 10515 в района на кръстовището на бул. Придунавски, бул. Фердинанд,
ул. Райко Даскалов, ул. Кресна и ул. Войводова.
3. Изменя се планът за регулация, отразено
с кафяв и зелен цвят, за следните квартали и
урегулирани поземлени имоти, както следва:
– изменят се бордюрните линии на кв. 66 и
кв. 65, осигуряващи връзка на ул. Цар Калоян с
ул. Славянска;
– изменя се бордюрната линия на разделителната ивица по ул. Славянска;
– изменя се уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 70, засягащо границите
на ПИ 63427.2.720;
– изменя се уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 69 в района на ПИ 63427.2.741,
63427.2.742 и 63427.2.743 и УПИ І – за жилищно
строителство;
– изменя се бордюрната линия на кв. 76 към
ул. Велико Търново;
– изменя се уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 91, засягащо границите
на УПИ І-747;
– изменя се уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 78, засягащо границите на
УПИ ІV-775 и V-777;
– изменя се бордюрната линия на кв. 79 към
бул. Придунавски;
– изменя се уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 81, засягащо границите на
УПИ І-897, VІ – за музей (музей „Захари Стоянов“), и V – за общ. строителство, озеленяване
и трафопостове;
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– изменя се уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 82, засягащо границите на ПИ
63427.2.905 и УПИ ІІ-902, 903, 904;
– изменя се уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 274, засягащо границите на
УПИ І-1423, ІІ-1433 и VІ-1429 (музей „Калиопа“) и
в района на ПИ 63427.2.5457 по КККР на гр. Русе;
– изменя се бордюрната линия на кв. 273 към
ул. Райко Даскалов;
– изменя се бордюрната линия на кв. 279 при
кръстовището на ул. Войводова с бул. Фердинанд;
– изменя се бордюрната линия на кв. 278 към
бул. Фердинанд;
– изменя се уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 275, засягащо границите
на УПИ І-1260 и ІІ-1336;
– изменя се уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 927, засягащо границите
на УПИ І – за общ. обслужване, ІІ – за озеленяване, ІІІ – за движение и транспорт, ІV – за
озеленяване, V – за техническа инфраструктура,
и VІ – за движение и транспорт;
– изменя се уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 926, засягащо границите
на УПИ І – ОД др. рекреации;
– изменя се уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 924, засягащо границите
на УПИ І – за озеленяване, УПИ ІІ – за техн.
инфраструктура, УПИ ІІІ – ОД др. рекреации,
УПИ ІV – за движение и транспорт, УПИ V – за
обществено обслужване, УПИ VІ – за озеленяване, УПИ VІІ-924, УПИ VІІІ – за движение и
транспорт;
– изменя се уличнорегулационната и бордюрната линия на кв. 925, засягащо границите на
УПИ І-5694, УПИ ІІ-5695 – за административно
обслужване, УПИ ІІІ – за административно обслужване, УПИ ІV-83 – за движение и транспорт,
УПИ V-84 – за обществено обслужване, УПИ
VІ-921, 922 – за обществено обслужване, УПИ
VІІ-5734 – за пристанище, УПИ VІІІ-2 – за обществено обслужване, УПИ ІХ-5735 – за пристанище, УПИ Х-5540 – за обществено обслужване,
и УПИ ХІ – за движение и транспорт;
– заличават се УПИ ХХV-21, ХХVІ, ХХVІІ-21,
ХХVІІІ, ХХІХ и ХХХ-21, отразено чрез задраскване с кафяв цвят.
4. Обособява се нов квартал 8711, в който се
обособява УПИ І – за озеленяване.
5. С плана за застрояване в обхвата на проекта се определят следните устройствени зони
за съответните територии: Смесена крайречна
т ранспортно-ск ладова зона (СТск), Смесена
крайречна паркова традиционна зона (СОзт),
Смесена крайречна парково-рекреационна зона
(СОзр) и Централна зона (Ц), както следва:
– в района на Речна гара и по протежението
на брега на река Дунав до хотел „Рига“, за територията на кв. 923, западната част на кв. 924
и западната част на кв. 925 се определя зона за
застрояване (СТск);
– в кв. 923 се запазва съществуващото общественообслужващо застрояване и се допуска
ново такова на изток до съществуващото с ограничителни линии на застрояване;
– в УПИ III – за административно обслужване
се запазва съществуващото общественообслужва-
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що застрояване; в УПИ VII-5734 – за пристанище,
се приема ново общественообслужващо застрояване с ограничителни линии на застрояване,
свободно разположено в имота;
– в УПИ VIII – за обществено обслужване,
се допуска ново общественообслужващо застрояване с ограничителни линии на застрояване,
свободно разположено в западната и източната
част на имота;
– в УПИ VI-921, 922 – за обществено обслужване, се допуска ново общественообслужващо
застрояване с ограничителни линии на застрояване, разположено свободно в източната част на
имота и свързано в югозападната част на имота
на страничната регулационна линия към УПИ
V-84 – за обществено обслужване;
– в УПИ V-84 – за обществено обслужване, се
допуска ново общественообслужващо застрояване
с ограничителни линии на застрояване, разположено свързано на североизточната странична
регулационна линия към УПИ VI-921, 922 – за
обществено обслужване;
– източно от определената зона (СТск) за
части от квартали 925, 924 и 927 се определя зона
за застрояване (СОзт);
– от двете страни на Дълбокия път за УПИ
I – за обществено обслужване, и УПИ V – за обществено обслужване, се допуска ново свободно
разположено общественообслужващо застрояване
с ограничителни линии на застрояване и за тях
се определя зона за застрояване (Ц);
– източно от определената зона (СОзт) за източните части на квартали 924 и 927 се определя
зона за застрояване (СОзр), като в северозападната
част на зоната в УПИ X-5540 за обществено обслужване се допуска ново свободно разположено
обслужващо застрояване с ограничителни линии
на застрояване.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

3185

Председател:
В. Пенчев

РЕШЕНИЕ № 1386
от 23 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2
във връзка с чл. 134, ал. 2 ЗУТ, протокол № 8 от
1.04.2015 г. на ОЕСУТ и заявление за разглеждане и одобряване на подробен устройствен план
с вх. № УТ-31-4 от 26.01.2015 г. на Община Русе
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ИПУР – „Крайбрежна парково-рекреационна зона на гр. Русе“, част
от „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Русе“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001 по оперативна
програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ по
следните позиции:
1. Предложеното геометрично решение с
проекта за ПУП.
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2. В съответствие с геометричното решение
се изменя планът за улична регулация, отразено
с кафяв и зелен цвят, в следните участъци:
– заличава се част от оста, преминаваща
през о.т. 806, 805, 807, 808, 809, 810 до о.т. 811 по
ул. Братя Обретенови, като се създава нова от
о.т. 803 до о.т. 10665;
– създава се нова улична ос от о.т. 10636 през
о.т. 10637 и 10661 до о.т. 10668;
– създава се нова улична ос от о.т. 10637 през
о.т. 10641 и 1053 до о.т. 10676;
– създава се нова улична ос от о.т. 10645 през
о.т. 10644, 10641 и 10643 до о.т. 10642;
– създава се нова улична ос от о.т. 10649 през
о.т. 10653 до о.т. 10657;
– създава се нова улична ос от о.т. 209 през
о.т. 10576, 10557, 10578, 10579, 10580, 10581, 10584,
10582, 10583, 10585, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591,
10592, 10593, 10594, 10595, 10631 (тупик в северна
посока от о.т. 10632, 10633, 10634, 10635), 10636,
10652, 10651, 10650, 10645, 10647, 10646, 10648,
10649, 10676, 10675, 10674, 10673, 10672, 10671, 10670,
10669 до о.т. 10666;
– създава се нова улична ос от о.т. 10622 през
о.т. 10692, 10621, 10620, 10619, 10703, 10623, 10624,
10625, 10698, 10626, 10627, 10628 до о.т. 10629;
– на север от Парк на младежта се създават
нови квартали с номера 928, 929, 930, 931, 932,
933, 934, 935, 936, 937, 938 и 939;
– в квартал 928 се обособяват УПИ I – за
движение и транспорт, II – за озеленени площи,
III – за инженерно-техническа инфраструктура,
IV – за озеленени площи, V – за движение и
транспорт, VI – за културно-историческо наследство, VII – за озеленени площи, VIII – за обществено и делово обслужване, IХ – за пристанище,
Х – за обществено и делово обслужване, ХI – за
движение и транспорт, и ХII – за движение и
транспорт;
– в квартал 929 се обособяват УПИ I – за
озеленени площи, II – за движение и транспорт,
III – за културно-историческо наследство, IV – за
културно-историческо наследство, V – за обществено и делово обслужване, VI – за обществено
и делово обслужване, VII – за озеленени площи,
VIII – за движение и транспорт, IХ – за обществено и делово обслужване, Х – за озеленени площи,
ХІ – за спорт и атракции;
– в квартал 930 се обособява УПИ I – за
жилищни нужди;
– в квартал 931 се обособяват УПИ от I до
ХХІV, като УПИ ХХII, ХХIII и ХХIV са с предназначение за движение и транспорт;
– в квартал 932 се обособяват УПИ от I до VIII;
– в квартал 933 се обособяват УПИ I – за обществено обслужване, и II – за жилищни нужди;
– в квартал 934 се обособяват УПИ I – за обществено обслужване, и II – за жилищни нужди;
– в квартал 935 се обособява УПИ I – за
обществено обслужване;
– в квартал 936 се обособяват УПИ I – за
обществено обслужване, II – за инженерно-техническа инфраструктура, и III – за жилищни нужди;
– в квартал 937 се обособява УПИ I – за
жилищни нужди;
– в квартал 938 се обособява УПИ I – за
жилищни нужди;
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– в квартал 939 се обособява УПИ I – за
озеленени площи;
– изменя се североизточната регулационна
граница на квартал 940, отразено с кафяв цвят;
– в квартал 1000 се променят границите на
УПИ I и се обособяват УПИ II – за движение и
транспорт, III – за озеленени площи, и IV – за
инженерно-техническа инфраструктура;
– в квартал 1001 се променят границите на
УПИ VI;
– заличават се досегашни УПИ от XII до
XXXIV, означено с кафяв цвят.
3. В обхвата на проекта се определя устройствена зона (СОзр) със следните няколко подзони:
„За рекреационни и озеленени площи“, „Северен
скат“, „Пешеходни площи“, „За еднофамилно
жилищно строителство и семейни хотели“ и
„За нискоетажно жилищно строителство“, със
следното разположение:
– в урегулираните поземлени имоти в кв. 930
и в западната част на кв. 931 се допуска ново нискоетажно жилищно застрояване с ограничителни
линии на застрояване, свободно разположени
спрямо регулационните линии на имотите;
– в УПИ XIX – за обществено обслужване,
се допускат две нови едноетажни общественообслужващи сгради (кафе-бар) с озеленен покрив,
свободно разположени в южната част на имота,
под ската на северната алея на Парка на младежта;
– в кв. 929 за УПИ IX – за обществено обслужване, се допуска нова едноетажна общественообслужваща сграда, свободно разположена
в имота;
– в кв. 928 за УПИ VIII – за обществено
обслужване, се допускат нови общественообслужващи сгради, свободно разположени в имота;
– в кв. 928 за УПИ IX – за пристанище, се
допускат нови общественообслужващи сгради,
свободно разположени в западната и източната
част на имота;
– в кв. 933 и в кв. 934 в УПИ II – за жилищни
нужди, се допуска ново нискоетажно жилищно
застрояване с ограничителни линии на застрояване, свободно разположени спрямо регулационните
линии на имотите;
– в кв. 937 и в кв. 938 в УПИ I – за жилищни
нужди, се допуска ново нискоетажно жилищно
застрояване с ограничителни линии на застрояване, свободно разположени спрямо регулационните
линии на имотите;
– в урегулираните поземлени имоти УПИ
I – за обществено обслужване, в квартали 933,
934 и 935 се допускат нови обслужващи сгради – семейни хотели до 20 легла – свободно
разположени в имотите;
– в квартал 932 в УПИ I – за спорт и атракции, се допускат нови общественообслужващи
сгради, свободно разположени в имота, спортни
игрища, басейни и паркинги;
– в квартал 936 в УПИ I – за обществено
обслужване, се допуска нова пететажна обслужваща сграда, хотел и казино; в УПИ III – за
жилищни нужди, се допуска ново нискоетажно
жилищно застрояване с ограничителни линии
на застрояване, свободно разположени спрямо
регулационните линии на имота;
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– в квартал 929 в УПИ X – за озеленени
площи, се приема амфитеатър – лятна сцена, и
водна площ – сух фонтан;
– в квартал 928 за УПИ X – за обществено
обслужване, се допуска нова двуетажна общественообслужваща сграда, свободно разположена
в имота.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

3186

Председател:
В. Пенчев

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1794
от 19 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и 2 ЗОС във връзка с чл. 41,
ал. 1 и чл. 43 от Закона за горите, чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
за отдаване под наем на основание чл. 8, ал. 4
и чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 41, ал. 1 и чл. 43 от
Закона за горите на следните имоти – общинска
собственост:
1.1. ПИ с идентификатор № 65231.920.523 с
площ 25 940 кв. м, трайно предназначение на
територията: горска, начин на трайно ползване: за други видове спорт, съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с
АЧОС № 13534/2015 г., вписан в службата по
вписванията, и приложена скица № 15-449840 от
8.12.2014 г. от СГКК;
1.2 . п р о ек т ен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.920.525 с площ 540 кв. м, образуван от ПИ
№ 65231.920.364, актуван с АОС № 12329/2013 г.,
вписан в службата по вписванията, и приложена
скица № 15-402090 от 5.11.2014 г. от СГКК.
2. Конку рсът да се проведе при начална
минимална конкурсна цена в размер 50 000 лв.
без ДДС, определена от независим оценител на
основание чл. 30а от Наредбата за оценка на
имоти в горски територии за срок 10 години,
както следва: за поземлен имот с № 65231.920.523
с площ 25 940 кв. м – наемна цена в размер
49 026,60 лв. за десет години; за проектен имот
№ 65231.920.525 – с площ 540 кв. м – наемна цена
в размер 1020,60 лв. за десет години.
3. Имотите се предоставят за целите на зимните спортове и при следните условия:
3.1. снеж на зона за ну ж дите на зимните
спортове, като лицето, с което ще бъде сключен
договорът, е длъжно за своя сметка да извършва
следните дейности: заснежаване, снегоутъпкване,
гарантиране на снежна покривка чрез система
за правене на изкуствен сняг, обезопасяване на
имотите;
3.2. зелена зона през летния сезон, като лицето,
с което ще бъде сключен договорът, е длъжно
за своя сметка да извършва следните дейности:
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рекултивиране, затревяване на оголени участъци,
косене, почистване от храстовидна растителност,
отстраняване на камъни, скални парчета, дънери,
дупки и други неравности, причинени от порои и
ерозия, отводняване, дрениране при необходимост;
3.3. участниците в конкурса да представят
инвестиционен план за осъществяване на дейностите в т. 3.1 и 3.2 при минимален размер на
вложени инвестиции 600 000 лв.;
3.4. лицето няма право да поставя върху имота
търговски обекти от какъвто и да е вид (за бързо
хранене, продажба на сувенири и др.);
3.5. наемателят е длъжен за своя сметка да
обозначи имотите с информационни табели, които
да съдържат най-малко следната информация:
име на наемателя; данни за електронната страница в интернет, в която може да бъде намерена
информация за състоянието на имотите;
3.6. наемателят поема задължение да използва
терена единствено и само за целите на зимните
спортове и по предназначение;
3.7. наемателят поема задължение да сключи
договор с Община Самоков за осигуряване на
безплатно ползване на пистата и ски съоръженията, изградени върху нея, от децата и учениците
от детските градини, училищата и спортните
клубове на територията на община Самоков.
4. Участниците в конкурса да бъдат:
4.1. лица, които притежават опит в извършването на дейностите, за ползването на които
се предоставят имотите – участниците следва да
са извършвали същите или сходни дейности на
описаните в т. 3.1 и 3.2 в най-малко три обекта
през последните три календарни години (2012 г.,
2013 г., 2014 г.);
4.2. участниците следва да имат опит при
внедряване на следните системи с обхват:
4.2.1. снежна инсталация за производство на
изкуствен сняг;
4.2.2. система за лятна поддръжка на зоната – машинно косене, система за машинно затревяване, рекултивация, обезопасяване на терените;
4.2.3. да притежават метеостанции, уебкамери
и електронна страница – за възможност на всички туристи да се информират за състоянието на
терена и метеорологичната обстановка в момента.
5. Участниците следва да разполагат с необходимите материални активи и техническо оборудване за извършване на дейностите, описани
в т. 3.1 и 3.2.
6. Не може да участва в конкурса и комисията
отстранява лице, което:
6.1. е обявено в несъстоятелност;
6.2. е в производство по ликвидация;
6.3. е в открито производство по несъстоятелност или е сключило извънсъдебно споразумение
с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или участникът е преустановил
дейността си;
6.4. има задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процес уален
кодекс към държавата и към община, установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен
ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията;
6.5. не отговаря на изискванията по т. 4.
7. Участниците в конкурса да представят:
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7.1. доказателства, подробно описани в конкурсната документация, че отговарят на изискванията
на т. 4 – 6 от това решение;
7.2. доказателства, че участникът притежава
опит в извършването на дейностите, за ползването
на които се предоставят имотите – участниците
следва да са извършвали същите или сходни
дейности на описаните в т. 3.1 и 3.2 в най-малко три обекта през последните три календарни
години (2012 г., 2013 г., 2014 г.);
7.3. оригинал на декларация – справка за договорите или обектите за извършени дейности,
идентични или сходни с дейностите в т. 3.1 и 3.2,
за последните три години до датата на представяне на офертата; декларацията следва да включва
наименованията на договорите и/или обектите,
техните стойности, датите на изпълнение и възложителите;
7.4. доказателства за наличие на материална
и техническа база за извършване на дейностите
по т. 3.1 и 3.2;
7.5. сертификати, че участникът има опит
във внедряването на снежна инсталация и опит
в снегоутъпкване;
7.6. заверени копия на препоръки за добро
изпълнение и/или договори от/с възложители
за извършени дейности, идентични или сходни
с дейностите в т. 3.1 и 3.2;
7.7. участникът следва да представи доказателства за техническите си възможности да извършва
дейностите по точки от 3 до 5 – списък-декларация на машините, съоръженията и техническото
оборудване, които ще използва; с посочване на
основанието, на което ще ги ползва (собствени
или по договор с трето лице).
8. Договорът за наем се сключва за срок 10
години от датата на подписване на договора и
наемателят няма право да предоставя имота или
части от него за ползване на трети лица.
9. Участниците в конкурса заплащат цената
в деня на сключване на договора, като в случай
на отказ на участника за сключване на договора
в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил
конкурса внесеният от него депозит не се възстановява.
10. Конкурсната документация се закупува в
стая 420 на общината след заплащане на такса
100 лв. в брой в касата на общината.
11. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
12. Условия за закупуване на конкурсната
документация: конкурсната документация се
получава след представяне на:
а) документ за самоличност;
б) оригинал или нотариално заверено копие
от документ за актуално правно състояние на
юридическото лице;
в) нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната
документация се закупува от името на друго лице
или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи
от документа за регистрация;
г) при получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация; в случаите на упълно-
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мощаване пълномощникът подписва декларация
за неразгласяване на информация лично от свое
име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация.
Лицата, закупили конкурсна документация и
подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат за регистрация.
13. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване
на разяснения по процедурата за провеждане
на конкурса до 21-вия ден считано от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“. Разясненията по предходното изречение се
изготвят в писмена форма в срок 3 работни дни,
съхраняват се от председателя на конкурсната
комисия и се предоставят при поискване на
всички лица, закупили конкурсна документация.
14. Депозит за участие в конкурса в размер
50 % от определената минимална конкурсна
цена, посочен в документацията, който следва
да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790
3362 1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД,
клон гр. Самоков, до 27-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
15. Офертите за участие в публично оповестен
конкурс се депозират в запечатан непрозрачен
плик до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството на Община Самоков, гише
№ 2 – стопански услуги.
16. Утвърждава конкурсната документация,
проектодоговора като част от нея и следните
критерии за оценяване на офертите:
16.1. цена – 60 %;
16.2. предложени инвестиции – 30 %;
16.3. представени доказателства относно техническите възможности на кандидата – 10 %.
17. Упълномощава кмета на община Самоков
да издаде заповед за назначаване на конкурсна
комисия, да определи размера на възнаграждението на членовете є, да издаде сертификат
за регистрация на лицата, закупили конкурсна
документация, да проведе публично оповестения
конкурс при посочените в решението условия и
съгласно документацията, да определи наемателя
и да сключи договор за отдаване под наем.

3177

Председател:
С. Стойчева

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 082
от 24 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ във връзка с
чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр.
Севлиево, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
електропровод 20 kV за електроснабдяване на ПИ
020012 в землището на с. Дамяново и парцеларен
план за трасе на водопровод за водоснабдяване
на същия имот.
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Трасето на електропровода започва от съществуващ стълб в ПИ 015169 в землището на
с. Дамяново, след което преминава през ПИ
015181 – полски път, и през ПИ 000250 – полски
път, и достига до ПИ 020012 в землището на с.
Дамяново. Сервитутът на електропровода е по
2 м от двете страни по оста на трасето.
Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод в ПИ 132012 – местен път, след
което преминава през ПИ 120011, собственост на
възложителя, и достига до ПИ 020012 в землището
на с. Дамяново. Сервитутът на водопровода е по
0,60 м от двете страни на края на диаметъра на
водопроводната тръба.
Неразделна част от решението са одобрените
ПУП – парцеларен план, и план-схеми на трасетата в землището на с. Дамяново.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Севлиево
пред Административния съд – Габрово.

3118

Председател:
Я. Памукчиев

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 614
от 23 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Стражица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стражица, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за обект „Трасе на водопровод от съществуващ водопровод 1,
разположен в сервитута на полски път до имот
109028 по КВС на землището на с. Асеново, община Стражица, гр. Стражица“.
Проектът предвиж да захранване на имот
№ 109028 по КВС на землището на с. Асеново с
вода от съществуващ водопровод 1, който е изпълнен от водомерна шахта до южната граница
на имот № 109017 в сервитута на полски път.
Продължението на водопровода до имот 109028
започва от южната граница на имот 109017, като
върви през сервитута на полски път пред лицето
на имот 109018 и достига до северната граница
на имот 109028 и влиза в имота.
Общата част на новата част на водопровода
е 111 м/л.

3035

Председател:
Ил. Маринов

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 823
от 24 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150, чл. 109, ал. 1,
т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – комуникационно-транспортен план и парцеларен
план за ново пътно кръстовище на общински
път НКV 1258 – „Хасково – Ханче Клокотница“,
с републикански път І-8 „Пловдив – Хасково“
при км 296+630 дясно.
Разположението на мрежите и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Иванов
3193

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС-04/0008
от 29 април 2015 г.
Със заявление с вх. № 4702/0047 от 13.07.2012 г.
от „ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управ
ление гр. Пловдив 4000, ул. Христо Данов 37, е
направено искане за допускане изработването на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Кабелна ел. проводна линия 20 kV“,
прокарана подземно на територията на община
Ямбол и община „Тунджа“, област Ямбол.
На основание чл. 124, ал. 4 ЗУТ представеното
техническо задание за изработване на ПУП – ПП
е съгласуванo от кмета на община Ямбол с писмо
вх. № 91/0112 от 23.08.2012 г. и от кмета на община
„Тунджа“ с писмо с вх. № 91/0112 от 2.08.2012 г.
Със Заповед № ДС-04/0025 – 24.08.2012 г.,
областният управител на област Ямбол одобрява
техническото задание и разрешава на „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, да възложи
изработването на ПУП – парцеларен план за
трасето на кабелната ел. проводна линия съгласно
одобреното задание.
По искане на възложителя с вх. № 4702/0010 от
3.02.2015 г. в Областна администрация – Ямбол,
проектът на ПУП – ПП (ведно с всички изискуеми документи към него) е внесен за одобряване
по реда на ЗУТ.
Изработеният проект на ПУП – парцеларен
план за трасето на кабелната ел. проводна линия е обявен от Община Ямбол в „Държавен
вестник“, брой № 17 от 2015 г., разгласен по
реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ със съобщение
изх. № 1890/9.03.2015 г., поставено на таблото
в сградата на Община Ямбол, публикувано в
местен вестник „Твоят ден“ от 11.03.2015 г. и на
интернет страницата на общината. В законовия
срок няма постъпили възражения.
Изработеният проект на ПУП – парцеларен
план за трасето на кабелната ел. проводна линия е обявен от Община „Тунджа“ в „Държавен
вестник“, брой № 18 от 2015 г., в местен вестник
„Време“, бр. 7 от 5 – 11.03.2015 г., разгласен по

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ със съобщение,
поставено на таблата в сградите на община „Тунджа“ и на кметство с. Кабиле и публикувано на
интернет страницата на общината. В законовия
срок няма постъпили възражения.
Представеният проект на ПУП – ПП е внесен
за разглеждане от Областния експертен съвет на
основание чл. 128, ал. 12 ЗУТ и приет с протокол
№ 1 от 23.04.2015 г. без забележки.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ одобрявам
проекта за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) с обхват повече от една
община за обект: „Кабелна ел. проводна линия
20 kV“ – изместване на съществуваща ВЛ 20
kV откл. „Ормана“, изв. „Веселиново“ от п/я
Ямбол, прокарана подземно на територията на
община Ямбол и община „Тунджа“, област Ямбол, а именно: от нов ЖР стълб в ПИ № 035001
по КВС на землището на с. Кабиле, община
„Тунджа“, през ПИ № 000209 и 000208 по КВС
на землището на с. Кабиле, община „Тунджа“,
и през ПИ с идентификатори № 87374.14.78,
87374.14.14, 87374.14.72 и 87374.14.13 по КК и КР
на гр. Ямбол, община Ямбол, до съществуващ
ЖР стълб в ПИ с идентификатор № 87374.14.13
по КК и КР на гр. Ямбол, община Ямбол.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Ямбол, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
Д. Иванов
3147

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 4/39
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 012008
в землището на с. Александрия, община Крушари,
за промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
30 002 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 387 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 1510 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
2995
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РЕШЕНИЕ № 4/40
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 022047
в землището на с. Александрия, община Крушари,
за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с
площ 22 377 кв. м; площ на фундамента – 484 кв.
м; площ за път – 369 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 1473 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

2996

Председател:
П. Янкова

РЕШЕНИЕ № 4/41
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 021051
в землището на с. Александрия, община Крушари,
за промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
14 751 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 1036 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 1555 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

2997

Председател:
П. Янкова

РЕШЕНИЕ № 4/42
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 040100
в землището на с. Загорци, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
6241 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 368 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 2935 кв. м; технически
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параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

2998

Председател:
П. Янкова

РЕШЕНИЕ № 4/43
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 040102
в землището на с. Загорци, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
6241 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 368 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 2935 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50%, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

2999

Председател:
П. Янкова

РЕШЕНИЕ № 4/44
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 060111
в землището на с. Загорци, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
6241 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 368 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 2922 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

3000

Председател:
П. Янкова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 4/45
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 012063
в землището на с. Земенци, община Крушари,
за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с
площ 7007 кв. м; площ на фундамента – 484 кв.
м; площ за път – 375 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 3175 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3001
РЕШЕНИЕ № 4/46
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 014116
в землището на с. Земенци, община Крушари,
за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с
площ 6000 кв. м; площ на фундамента – 484 кв.
м; площ за път – 473 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 3790 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3002
РЕШЕНИЕ № 4/47
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 006048
в землището на с. Коритен, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
6371 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 368 кв. м, и площ за временна

С Т Р.
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монтажна площадка – 1472 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

3003

Председател:
П. Янкова

РЕШЕНИЕ № 4/48
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 012044
в землището на с. Коритен, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
27 008 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 440 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 1805 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

3004

Председател:
П. Янкова

РЕШЕНИЕ № 4/49
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 003063
в землището на с. Добрин, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
15 625 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 1130 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 1764 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

3005

Председател:
П. Янкова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 4/50
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 008156
в землището на с. Добрин, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
8000 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 310 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 2635 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3006
РЕШЕНИЕ № 4/51
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 009042
в землището на с. Добрин, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
10 000 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 377 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 1639 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
3007
РЕШЕНИЕ № 4/52
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 010030
в землището на с. Добрин, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
6800 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 392 кв. м, и площ за временна

БРОЙ 35
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монтажна площадка – 2853 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

3008

Председател:
П. Янкова

РЕШЕНИЕ № 4/53
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 026088
в землището на с. Добрин, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
6353 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 363 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 1446 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

3009

Председател:
П. Янкова

РЕШЕНИЕ № 4/54
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 018027
в землището на с. Добрин, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
20 039 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 1025 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 1764 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

3010

Председател:
П. Янкова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 4/55
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 021063
в землището на с. Добрин, община Крушари, за
промяна на предназначението му от земеделски
имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ
10 000 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м;
площ за път – 369 кв. м, и площ за временна
монтажна площадка – 1501 кв. м; технически
параметри на ветрогенератора: височина на
кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м,
Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %, и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

3011

Председател:
П. Янкова

РЕШЕНИЕ № 4/56
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 035029
в землището на с. Полковник Дяково, община
Крушари, за промяна на предназначението му от
земеделски имот „нива“ в имот „За ветрогенератор“ с площ 10 009 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м; площ за път – 369 кв. м, и площ
за временна монтажна площадка – 2939 кв. м;
технически параметри на ветрогенератора: височина на кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м, Кинт. – 1.0 ÷ 1.5, Пл.застр. – 40 ÷ 50 %,
и озеленена площ – 20 ÷ 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

3012

Председател:
П. Янкова

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 812
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с искане с вх. № 001СА-45 от 16.10.2014 г. от Доротея Йорданова Христова, пълномощник на „Ахат Агро – 1“ – ЕООД,
Решение № I, протокол № 3 от 21.04.2015 г. на
Общинския експертен съвет – с. Лесичово, Решение № РД-10-3 от 16.04.2015 г. за промяна предназначение на земеделските земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета за
проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – с. Лесичово, реши:

С Т Р.
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Одобрява ПУП – парцеларен план на трасета
на електропровод и водопровод за захранване на
ПИ № 090006, местност Турски гробища, землище
с. Боримечково, община Лесичово, собственост
на „Ахат Агро – 1“ – ЕООД, с. Боримечково.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община с. Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Пунтев

3179

14. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178,
ал. 3 във връзка с чл. 190 ЗСВ 34 свободни длъжности за „съдия“ в окръжните съдилища, които да
се заемат след конкурс за повишаване в длъжност
и преместване чрез събеседване и след конкурс
за първоначално назначаване, както следва:
Орган на съдебната власт

Свобод- Конкурс
Конкурс
ни длъж- за пови- за първоности
шаване в
начално
„съдия“ длъжност назначавав оки прене –
ръжните местване
20 %
съдилища

Софийски градски съд

14

11

3

Окръжен съд –
гр. Кюстендил

1

1

0

Окръжен съд –
гр. Перник

1

1

0

Окръжен съд –
гр. Пловдив

6

5

1

Окръжен съд –
гр. Пазарджик

2

1

1

Окръжен съд –
гр. Бургас

4

4

0

Окръжен съд –
гр. Варна

4

3

1

Окръжен съд –
гр. Ловеч

1

1

0

Окръжен съд –
гр. Русе

1

0

1

2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 13 свободни длъжности за „съдия“
в окръжните съдилища – гражданска колегия,
както следва:
Софийски градски съд – 6 свободни длъжности „съдия“;
Окръжен съд – Перник – 1 свободна длъжност
„съдия“;
Окръжен съд – Пловдив – 1 свободна длъжност „съдия“;
Окръжен съд – Пазарджик – 1 свободна длъжност „съдия“;
Окръжен съд – Бургас – 2 свободни длъжности
„съдия“;
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Окръжен съд – Варна – 1 свободна длъжност
„съдия“;
Окръжен съд – Ловеч – 1 свободна длъжност
„съдия“.
2.1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 4 свободни длъжности за „съдия“ в
окръжните съдилища – търговска колегия, както
следва:
Софийски градски съд – 2 свободни длъжности „съдия“;
Окръжен съд – Пловдив – 1 свободна длъжност „съдия“;
Окръжен съд – Варна – 1 свободна длъжност
„съдия“.
2.2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 10 свободни длъжности за „съдия“
в окръжните съдилища – наказателна колегия,
както следва:
Софийски градски съд – 3 свободни длъжности „съдия“;
Окръжен съд – Кюстендил – 1 свободна длъжност „съдия“;
Окръжен съд – Пловдив – 3 свободни длъжности „съдия“;
Окръжен съд – Бургас – 2 свободни длъжности
„съдия“;
Окръжен съд – Варна – 1 свободна длъжност
„съдия“.
2.3. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1
и 3 от правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори
и следователи в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администраци ята на
ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявления за
участие в конкурсите (по образец), към които се
прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на
стаж по чл. 164 ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган
на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3
акта, постановени от кандидата през последните
3 години от дейността му, избрани на случаен
принцип; копие от 3 акта, изготвени от кандидата през последните 3 години от дейността му,
избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални
и нравствени качества.
2.4. Конкурсите да се проведат чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в
съдебната власт, за който кандидатства.
2.5. Датата, часът и мястото за провеждане
на събеседванията да се определят от конкурсните комисии след конституирането им и да се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
3195
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8. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява, че във връзка с решение на Академическия съвет от 29.04.2015 г. прекратява обявения в „Държавен вестник“, бр. 26 от 7.04.2015 г.,
конкурс за доцент по 2.1. Филология (лингвистика
на текста и анализ на дискурса) – един.
3141
474. – Нов български университет, София,
обявява конкурс за един професор в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.3.
Политически науки (миграционна политика),
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в НБУ,
ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215,
тел. 8110235.
3219
690. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурс за главен
асистент по 5.10. Химични технологии (Химично
съпротивление на материалите и защита от корозия) – един със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, бул.
Климент Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет
205, тел. 02/81 63 120 и 02/81 63 136.
3214
550. – Институтът за космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор в
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация; научна специалност
„Динамика, балистика и управление на полета
на летателни апарати“ (Проектиране и изпитване
на авиационни безпилотни системи) за нуждите
на секция „Аерокосмически системи за управление“ – един със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Заявления и документи – в
канцеларията на ИКИТ – БАН, София 1113, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
3173
9. – „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
професор в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. „Медицина“, по научната специалност
„Онкология“ с шифър 03.01.46 за нуждите на
Клиниката по нуклеарна медицина при „СБАЛ по
онкология“ – ЕАД, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите съгласно изискванията на
раздел ІV от глава трета ЗРАСРБ се подават в
отдел „Човешки ресурси“, сектор „Деловодство“
на „СБАЛ по онкология“ – ЕАД, София 1756, ул.
Пловдивско поле 6, ет. 6, тел. 02/80-76-256.
3142
13. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана за регулация на м. Кв. Обеля – кв. 25-а – стар, кв. 51 (част) и кв. 51-а (част),
улица по о.т. 38-151 (от ул. 275 до бул. Академик
Дмитрий Лихачов), който е изложен в район
„Връбница“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Връбница“.
3172
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90. – Община Бобошево на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на диги за обект:
„Руслова МВЕЦ „Бобошево“, в обхвата на ПИ
№ 000120, 000220, 000300 в землището на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил, ПИ
№ 000037 и № 000192 в землище на с. Мурсалево,
община Кочериново, област Кюстендил – всичките публична държавна собственост, с изключение
на ПИ № 000220 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината, с възложител „М – ВЕЦ и
Ко“ – ООД, ЕИК 200735895, със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична,
София, ул. Стара планина 31 – 33, ет. 2, офис 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един
месец от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с проекта в Община Бобошево и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3190
34. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
създаване на подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфрастуктура (водопровод за непитейна вода) за
захранване на обект: УПИ 040007 – дестилерия за
етерични масла, склад, магазин и офис, представляващ ПИ с идентификатор 36498.340.7, м. Бебековец, по КК гр. Карлово, преминаващ през: ПИ
с идентификатор 339.16 съгласно КК, гр. Карлово,
м. Кюрдовец – пасище – мера – общинска частна; ПИ с идентификатор 339.18 съгласно КК,
гр. Карлово, м. Кюрдовец – нива – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ; ПИ с идентификатор 339.777 съгласно КК,
гр. Карлово, полски път – общинска публична;
ПИ с идентификатор 339.781 съгласно КК, гр. Карлово, полски път – общинска публична; ПИ с
идентификатор 351.507 съгласно КК, гр. Карлово,
м. Голямото кладенче – полски път – общинска
публична; ПИ с идентификатор 351.508 съгласно
КК, гр. Карлово, м. Голямото кладенче – полски
път – общинска публична; ПИ с идентификатор
351.601 съгласно КК, гр. Карлово, м. Голямото
кладенче – дере, овраг, яма – общинска собственост. Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 203 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Карлово.
3150
1. – Община гр. Провадия, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че въз основа на заявление
с вх. № УТ23-5 от 28.04.2015 г. от „Шато Венчан“ – ООД, за одобряване проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
Подземен електропровод – кабелна линия 20 kV
от съществуващ СР стълб в ПИ № 006122 до трафопост тип БКТП 20/0,4 kVA в ПИ № 007048 в
землището на с. Венчан с трасе на подземен кабел
20 kV през следните имоти: ПИ № 000094 – път
ІV клас, публична собственост на Община Провадия, ПИ № 000103 – полски път – общинска
публична собственост, ПИ № 006122 – полски
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п ът – общ и нска п убл и ч на собс т венос т, ПИ
№ 007046 – пасище, мера – общинска публична
собственост, ПИ № 007048 – пасище, мера – частна собственост на „Шато Венчан“ – ООД, и ПИ
№ 007049 – пасище, мера – частна собственост на
„Шато Венчан“ – ООД, в землището на с. Венчан,
община Провадия, област Варна – ЕКАТТЕ 10663,
местност Чардак баир, и Обслужващ път за достъп
до ПИ № 007048. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
парцеларния план до общинската администрация.
3149
122. – Община Своге на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
обект: подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за
изместване на ВЛ 20 kV „Ромча“, преминаваща
през ПИ № 268 в м. Сирман по КВС на землището на с. Батулия, Софийска област. Проектът е
изложен в общинската администрация – гр. Своге, дирекция „УРТ“, справки по него могат да се
правят всеки работен ден от седмицата в рамките
на работното време. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ по проекта заинтересованите лица могат
да правят писмени възражения, предложения и
искания до кмета на община Своге в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3220
8. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3 „Благоевград – Сандански“ от км 359+000 до км 420+624.51,
подучастък Лот 3.1, за землищата на гр. Симитли,
с. Железница, с. Градево, с. Полето и с. Крупник.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в община Симитли и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Симитли.
3232
3. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 6 от
протокол № 11/21.04.2015 г. на ЕСУТ е приет
проект за подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация на част от кв. 24 и 25 по
плана за регулация на с. Стамболийски, община
Хасково. Премахва се улица с осови точки 161
и 162. Променят се границите на кв. 25 и 24 по
плана за регулация на с. Стамболийски, като УПИ
XIX-44, УПИ XXIII-43, УПИ XXII-43, УПИ XXI
от кв. 25 се присъединяват към кв. 24. Поради
дублиране номерата на два от присъединените към
кв. 24 урегулирани поземлени имота се променят,
както следва: УПИ XXII-43 получава нов номер
XXIV-43; УПИ XXI получава нов номер XXV. В
кв. 24 се изменят УПИ XI-42, УПИ XIV-41, УПИ
XIX-44, УПИ XXIII-43, УПИ XXIV-43, УПИ XXV.
Планът за регулация е нанесен с кафяви и зелени
линии и надписи в проекта. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на ул.
Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 13, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
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Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9
до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
3191
4. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с решение по точка 20 от
протокол № 11 от 21.04.2015 г. на ЕСУТ е приет
проект за подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация на част от кв. 313, кв. 312 и
кв. 329а и изменение на плана за застрояване на
УПИ I – За детски ясли (новопроектирани УПИ
I – За детски ясли, УПИ II – За обществено обслужване, УПИ III – За обществено обслужване,
УПИ IV – За обществено обслужване), кв. 329а
по плана на гр. Хасково. Изменя се уличната
регулация по ул. Одрин в участъка от о.т. 1225
на север до о.т. 1230. Измества се осовата линия
в средата на улицата, вследствие на което се
изместват осови точки 1225, 1222, 1223, 1144 и
1230. Проектира се улица, която е съобразена с
изградените намясто улично платно и тротоари,
като в участъка от о.т. 1225 до о.т. 1222 улицата
е с ширина 9 м, с улично платно от 5 м и два
тротоара по 2 м, а в участъка от о.т. 1222 до
о.т. 1230 улицата е с ширина 10,50 м, с улично
платно от 5 м и два тротоара по 2,75 м. Проектира
се пешеходна алея южно от имот 77195.712.123 по
кадастралната карта на гр. Хасково. Вследствие
изменението на уличната регулация се променя
източната регулационна линия на УПИ VII – За
жилищно строителство, в кв. 312 и УПИ III, кв.
313. УПИ III, кв. 313 се отрежда „За жилищно
строителство“. В квартал 329а се изменя УПИ
I – Детски ясли, като се проектира УПИ I – За
детски ясли за имот с идентификатор 77195.712.123.
Проектират се нови урегулирани имоти УПИ
II – За обществено обслужване, с площ 63 кв. м
за имот с идентификатор 77195.712.126, УПИ
III – За обществено обслужване, с площ 362 кв. м
за имот с идентификатор 77195.712.124, УПИ
IV – За обществено обслужване, с площ 131 кв. м
за имот с идентификатор 77195.712.123. Планът
за регулация е нанесен с кафяви и зелени линии
и надписи в проекта. УПИ I – За детски ясли,
УПИ II – За обществено обслужване, УПИ III – За
обществено обслужване, УПИ IV – За обществено обслужване, кв. 329а по плана на гр. Хасково
са в устройствена зона „Ц“ – централна зона.
Линиите на застрояване са съгласно графичната
част на проекта. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил
Минчев 3, ет. 1, стая № 13, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародване в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3192
32. – Община с. Лесичово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
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за трасе на подземен ел. кабел и водопровод,
захранващи поземлен имот пл. № 602011, м. Лъката, и поземлен имот № 353020, м. Драгомащица,
землище с. Лесичово, област Пазарджик. Проектът се намира в сградата на Община Лесичово,
дирекция „Специализирана администрация“. 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, с. Лесичово.
3194

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на областния управител на област
Благоевград на Решение № 38 от протокол № 2 от
12.02.2015 г. на Общинския съвет - гр. Сандански,
по което е образувано адм. дело № 223/2015 г.
по описа на съда и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 18.06.2015 г. от 10 ч.
3233
Административният съд – Варна, ХХV състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 – 3 АПК съобщава за направено оспорване
от Калин Илиев Горанов от Варна на чл. 31, т. 4 от
Наредбата за обществения ред, приета с Решение
№ 5220-12/56 от 2 и 3.08.2007 г. на Общинския съвет – гр. Варна. Всеки, който има правен интерес,
може да се присъедини към оспорването или да
встъпи като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото, без да има право
да иска повтаряне на извършени процесуални
действия. По оспорването е образувано адм. дело
№ 979/2015 г. по описа на Административния
съд – Варна, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 16.06.2015 г. от 13,30 ч.
3176
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
Решение № 64 от 26.03.2015 г., взето от Общинския съвет – гр. Кърджали, с което е отменена
Наредбата за управление и реда за ползване на
гробищните паркове в гр. Кърджали и е приета
нова Наредба за управление и реда за ползване
на гробищните паркове в гр. Кърджали, по което
е образувано адм.д. № 52/2015 г. на Административния съд – Кърджали, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 10.06.2015 г. от
10 ч. Оспорваща страна е областният управител на
област Кърджали, като оспорването е обективирано в негова Заповед № РД-09-78 от 29.04.2015 г.
3234
Административният съд – Перник, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
на Решение за оценка на въздействието върху
околната среда № 01-01/2015 г. на РИОСВ – Перник, касаещо изграждане на регионален център
за третиране на неопасни отпадъци – регион
Дупница, по което е образувано административно
дело № 132/2015 г. по описа на Административния
съд – Перник.
3215
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Административният съд София-град, съобщава, че по жалба на Виктория Кирилова Баръмова,
Марта Николаева Петльова, Георги Николаев
Баръмов, Сона Нубар Баръмова, Виктор Кирилов Баръмов и Хилда Кирилова Баръмова срещу
Решение № 384 от 26.06.2014 г. на Столичния
общински съвет, с което е одобрен подробен устройствен план за регулация и застрояване на м.
Подлозище – Горна баня – разширение, в частта
на одобрения план за улична регулация (ПУР),
касаеща имоти с идентификатори по одобрената
кадастрална карта 68134.4325.29, 68134.4325.157,
68134.4325.155 и 68134.4325.156, представляващи
ПИ 29, 157, 155 и 156, за които с процесния ПУП
са отредени съответно УПИ VІІ-156, кв. 132, УПИ
VІ-155 и VІІ-157, кв. 136, и УПИ І-29, кв. 134, с
искане за отмяната му като незаконосъобразно,
е образувано адм. дело № 1241/2015 г. по описа
на съда, ІІ отделение, 40 състав, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
11.06.2015 г. от 14,30 ч. Заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването
на това съобщение в „Държавен вестник“, като
подадат заявление със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
3235
Софийският районен съд, III гражданско
отделение, 83 състав, на основание чл. 560 – 568
ГПК по гр.д. № 15033 по описа за 2015 г. кани
държателя на временно удостоверение № 6 от
21.03.2011 г. за 200 000 бр. поименни акции с
номинал 100 лв. всяка – емисия 21.03.2011 г., с
поредни номера от № 400 001 до № 600 000 от
капитала на „Корабостроителница Русе“ – АД,
Русе, ЕИК 117674054, което временно удостоверение е със заложно джиро от 21.09.2011 г.,
с което „Шип инвест“ – АД, ЕИК 201399351, е
предоставило в полза на „Корпоративна търговска
банка“ – АД, ЕИК 831184677, който залог е учреден по силата на заложно джиро от 22.09.2011 г.
и обезпечава вземанията на „КТБ“ – АД, към
„Шип инвест“ – АД, ЕИК 201399351, по договор
за банков кредит от 20.09.2011 г. с размер на
главницата 25 000 000 евро, ведно с дължимите
лихви, неустойки, такси, комисиони, разноски
и други, както и временно удостоверение № 7
от 21.03.2011 г. за 200 000 бр. поименни акции с
номинал 100 лв. всяка – емисия 21.03.2011 г., с
поредни номера от № 600 001 до № 800 000 от капитала на „Корабостроителница Русе“ – АД, Русе,
ЕИК 117674054, което временно удостоверение е
със заложно джиро от 20.09.2011 г., с което „Шип
инвест“ – АД, ЕИК 201399351, е предоставило в
полза на „Корпоративна търговска банка“ – АД,
ЕИК 831184677, който залог е учреден по силата
на заложно джиро от 20.09.2011 г. и обезпечава
вземанията на „КТБ“ – АД, към „Корси маунтин
рисорт“ – АД, ЕИК 175424334, по договор за банков кредит от 20.09.2011 г. с размер на главницата
25 000 000 евро, ведно с дължимите лихви, неустойки, такси, комисиони, разноски и други, да заяви по
настоящото дело правата си върху тези временни
удостоверения най-късно до откритото съдебно
заседание, насрочено за 31.08.2015 г. от 11,30 ч.,
когато ще се разгледа молбата на „Корпоративна
търговска банка“ – АД, ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление София, ул. Граф
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Игнатиев 10, за обезсилване на тези удостоверения. В случай че в указания срок държателят
не заяви своите права, ценните книги ще бъдат
обезсилени. Нарежда да не се издават акции и
да не се извършват плащания по гореописаните
ценни книжа. Насрочва делото в открито съдебно
заседание на 31.08.2015 г. от 11,30 ч., за когато да
се призове молителят „Корпоративна търговска
банка“ – АД, ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление София, ул. Граф Игнатиев 10.
3209
Софийският районен съд, 117 състав, на основание чл. 560 – 568 ГПК по гр. д. № 15034 по
описа за 2015 г. кани държателя на временно
удостоверение № 3 от 19.05.2011 г. за 450 бр. поименни акции с номинал по 1000 лв. всяка от
капитала на „Кимпекс Енерджи“ – АД, ЕИК
175279255, записани на „Кимпекс инвест“ – АД,
ЕИК 201555334, да заяви по настоящото дело
правата си върху това временно удостоверение
до съдебното заседание на 18.06.2015 г. в 13,30 ч.,
когато ще се разгледа молбата на „КТБ“ – АД,
и в случай че държателят не заяви правата си,
същите ще бъдат обезсилени. Нарежда да не се
издават акции и да не се извършват плащания и
прехвърляния на/по гореописаните ценни книги.
Насрочва съдебно заседание за 18.06.2015 г. в
13,30 ч., за когато да се призове молителят.
3210
Софийският районен съд, 117 състав, на основание чл. 560 – 568 ГПК по гр. д. № 15036 по описа за
2015 г. кани държателя на временно удостоверение
№ 1 от 4.05.2011 г. за 80 000 бр. поименни акции с
номинал по 100 лв. всяка и на временно удостоверение № 2 от 13.10.2011 г. за 250 000 поименни
акции с номинал по 100 лв. всяка от капитала на
„Сана спейс хотел Хисаря“ – АД, ЕИК 201554111,
записани на „Корси маунтин рисорт“ – АД, ЕИК
175424334, да заяви по настоящото дело правата си
върху тези временни удостоверения до съдебното
заседание на 18.06.2015 г. в 13,30 ч., когато ще се
разгледа молбата на „КТБ“ – АД, и в случай че
държателят не заяви правата си, същите ще бъдат
обезсилени. Нарежда да не се издават акции и да
не се извършват плащания и прехвърляния на/по
гореописаните ценни книги. Насрочва съдебно
заседание за 18.06.2015 г. в 13,30 ч., за когато да
се призове молителят.
3211
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 15936/1993 г. за политическа партия с наименование „Нова Зора“: Заличава Енчо Петров Енев
като член на Централния политически съвет на
партията и на негово място вписва Петър Славов Митев. Заличава Младен Борисов Михайлов
като член на Централния политически съвет
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на партията и на негово място вписва Атанас
Трендев Стойчев. Заличава Лилия Николова
Кръстева като член на Централната контролна
комисия на партията и на нейно място вписва
Нели Илиева Заркова.
3249
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 15936/1993 г. за политическа партия с наименование „Нова Зора“: Заличава Евгений Пенков
Еков като член на Централния политически съвет на партията и на негово място вписва Енчо
Петров Енев. Заличава Евгения Иванова Иванова
като член на Централното изпълнително бюро
на партията и на нейно място вписва Венелин
Иванов Стоянов. Заличава Богдан Александров
Иванов като член на Централната контролна
комисия на партията и на негово място вписва
Кънчо Станев Кръстев.
3250

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
41. – Управителният съвет на сдружение
„Национален център за суперкомпютърни приложения“ (НЦСП) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 19.06.2015 г. в 16 ч. в заседателната зала на
ИИКТ – БАН, ул. Акад. Георги Бончев 25А, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
(УС) за изпълнение на бюджета и за дейността
на сдружението за 2014 г.; 2. доклад на регистрирания одитор дипломиран експерт-счетоводител
Йорданка Стефанова за извършената проверка и
заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на
сдружението за 2014 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за дейността им през 2014 г.;
5. приемане на бюджет 2015 г.; 6. разни.
3175
14. – Централното ръководство на Българската Национално Радикална Партия в Репуб
лика България (БНРП) – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 11-и редовен конгрес на
партията на 20.06.2015 г. в 11 ч. в София, Дом
на културата „Средец“, до паметника на Васил
Иванов Кунчев – Апостола, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Централното
ръководство и Централната контролна комисия
за периода 2011 – 2015 г.; 2. избиране на водещ
и протоколчик на конгреса, както и членове на
мандатната комисия; 3. избиране на председател
и ръководни органи на партията; 4. евентуални
промени в устава на партията; 5. вземане на
решение за участие на БНРП в предстоящите
местни избори 2015 г.; 6. разни.
3174
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