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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Ми
нистерството на вътрешните работи (обн., ДВ,
бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г.
и бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 2 думата „спомагателни“
се заменя с „административни“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Оперативно-издирвателната дейност
е съвкупност от явни и тайни действия на
оперативно-издирвателните органи на МВР за
противодействие на престъпността и заплахите
за националната сигурност и за опазване на
обществения ред.“
2. В ал. 2 думите „от оперативно-издирвателните органи на МВР чрез гласни и негласни
методи и средства съобразно компетентността
им“ се заличават.
3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. превенция и разкриване на престъпления, заплахи за националната сигурност и
нарушения на обществения ред;“
б) точка 2 се отменя.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя
„данни за“;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. подготвени, извършващи се или довършени престъпления;
2. заплахи за националната сигурност и
нарушения на обществения ред;“
в) в т. 3 думите „издирване на“ се заличават;
г) в т. 4 думите „издирване на“ и „идентифициране на“ се заличават;
д) точки 5 и 6 се отменят.
2. Създава се ал. 2:

„(2) Основания за извършване на оперативно-издирвателна дейност могат да бъдат
и искания, направени от:
1. органите на досъдебното производство
и съда;
2. друга държава или организация по силата на международни договори, по които
Република България е страна.“
§ 4. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Оперативно-издирвателната
дейност се извършва чрез:
1. разузнавателна беседа;
2. лично издирване;
3. оперативна комбинация;
4. оперативно разпознаване;
5. доброволно сътрудничество с граждани;
6. оперативно внедряване, чрез разследване
със служител под прикритие;
7. доверителна сделка;
8. контролирана доставка;
9. оперативен експеримент.
(2) Оперативните способи по ал. 1, които
представл яват специа лни разузнавателни
средства, се прилагат при условия и по ред,
определени със закон.
(3) За прикритие на оперативно-издирвателната дейност и използваните оперативни
способи могат да се създават и използват
юридически лица с нестопанска цел или
търговски дружества при условия и по ред,
определени със закон.“
§ 5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Оперативно-издирвателните органи
на МВР могат да правят искания за използване на специални разузнавателни средства
и да използват събраните данни чрез тях при
условия и по ред, определени със закон.“
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „ал. 1“
се заменят с „ал. 2“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Данни за лица по повод тя х ното
добровол но с ът ру д н и чес т во могат да се
предоставят от органите на МВР на съда и
прокуратурата само след писмено съгласие
на сътрудниците, във връзка с конкретно
наказателно производство и при спазване
разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. държавен противопожарен контрол;“.
2. В ал. 7 думата „инструкции“ се заменя
с „инструкция“.
§ 8. В чл. 30а се създава ал. 3:
„(3) Редът и организацията за осъществяване
на дейността по ал. 1 се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.“
§ 9. В чл. 34б, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В текста преди т. 1 след думата „организира“ се поставя запетая и се добавя
„координира“.
2. В т. 1 думата „спомагателните“ се заменя
с „административните“.
3. Създава се нова т. 3:
„3. точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра на вътрешните работи при изпълнение
на административните дейности и отговаря
за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на министерството
по чл. 33а от Закона за администрацията;“.
4. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 10. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Основни структури на МВР са:
1. главните дирекции;
2. областните дирекции;
3. Специализираният отряд за борба с
тероризма;
4. Дирекция „Вътрешна сигурност“;
5. Дирекция „Миграция“;
6. Дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“;
7. дирекциите от общата и специализираната администрация;
8. Академията на МВР;
9. Медицинският институт на МВР;
10. нау чноизследователските и нау чноприложните институти.“
2. В ал. 2 след думата „дейности“ се добавя
„дирекция „Комуникационни и информационни системи“, а думите „дирекция „Специална
куриерска служба“ и запетаята след тях се
заличават.
§ 11. Създава се чл. 37а:
„Ч л. 37а. (1) С пец иа л изи ра ната а д м инистрация подпомага осъществяването на
правомощията на министъра на вътрешните
работи, свързани с неговата компетентност
извън правомощията по глава пета.
(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на министъра
на вътрешните работи като ръководител на
министерството, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната
администрация и останалите основни структури и извършва техническите дейности по
административното обслужване.
(3) С правилника по чл. 37, ал. 3 се определят дирекциите от специализираната и
общата администрация, както и нормативи
за числеността на структурите.“
§ 12. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „свързани с организирана
престъпна дейност“ и запетаята пред тях се
заличават.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „на местни
и транснационални престъпни структури“ се
заличават;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

б) в т. 6 след думата „хора“ се поставя запетая и се добавя „превеждане през границата
на страната на отделни лица или групи от
хора, както и подпомагане на чужденци да
пребивават или да преминават в страната;“.
3. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Териториалните звена на ГДПБЗН са юридически лица.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Извън случаите по ал. 2 ГДБОП осъществява дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3 и
т. 6 – 9 самостоятелно и във взаимодействие
с други държавни органи и по отношение на
корупцията в органите на държавната власт
и изпирането на пари, компютърни престъп
ления или престъпления, извършени във или
чрез компютърни мрежи и системи.“
§ 13. В чл. 41 се създава ал. 6:
„(6) Министърът на вътрешните работи
със заповед може да възложи на длъжностно
лице от главните дирекции изпълнение на
функциите по чл. 34б, ал. 1.“
§ 14. В чл. 43 се създава ал. 6:
„(6) Министърът на вътрешните работи
със заповед може да възложи на длъжностно
лице от областните дирекции изпълнение на
функциите по чл. 34б, ал. 1.“
§ 15. Член 43а се изменя така:
„Чл. 43а. (1) Дирекция „Вътрешна сигурност“ е структура на МВР за оперативноиздирвателна, информационно-аналитична
и организационна дейност по превенция,
предотвратяване, пресичане и разкриване на
престъпления, извършени от служители на
министерството.
(2) Дирекци я „Миграци я“ е структ у ра
на МВР за регулиране на миграционните
процеси и административния контрол върху
пребиваването на чужденците в Република
България, противодействие на незаконната
миграция на територията на Република България и за административно обслужване на
гражданите на Европейския съюз, гражданите
на държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
гражданите на Конфедерация Швейцария,
както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства.
(3) Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е структура на МВР за
организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за
координиране и методическо подпомагане на
международното оперативно взаимодействие и
за осъществяване на екстрадиция, предаване и
трансфер на лица. Дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“ е националната
точка за контакт по линия на Международната
организация на криминалната полиция (Интерпол), на Европейската полицейска служба
(Европол) и на Шенгенската информационна
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система (ШИС) и изпълнява ангажиментите
на Република България като Национално
централно бюро „Интерпол“, Национално
звено „Европол“ и Бюро „СИРЕНЕ“.“
§ 16. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и административните
дирекции“ се заменят с „по чл. 37, ал. 1,
т. 4 – 7“ и думата „спомагателни“ се заменя
с „административни“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В зависимост от функциите и дейности
те им в дирекциите по чл. 37, ал. 1, т. 4 – 6 и
в дирекциите от специализираната администрация могат да се създават териториални
звена, отдели и сектори, а в дирекциите от
общата администрация могат да се създават
отдели и сектори.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Дирекциите от общата администрация
включват звената по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона
за администрацията.“
§ 17. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „и
административните дирекции“ се заменят с
„по чл. 37, ал. 1, т. 4 – 7“.
2. В ал. 4 думите „дирекция „Специална
куриерска служба“ се заменят с „дирекция
„Комуникационни и информационни системи“.
§ 18. В чл. 47, ал. 4 се създава изречение
второ: „Обучението за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия се извършва при условия
и по ред, определени в съвместна инструкция на министъра на вътрешните работи и
министъра на отбраната.“
§ 19. В чл. 50, ал. 3 думата „долекуване“
и запетаята след нея се заличават.
§ 20. В чл. 51, ал. 3 думите „отдели, сектори,
лаборатории, научни секции и други звена от
по-нисък ранг“ се заменят с „отдели и сектори, а в Медицинския институт на МВР – и
лаборатории“.
§ 21. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. Ръководителите на териториалните звена на ГДПБЗН представляват юридическото лице.“
§ 22. В част първа се създава глава трета
„а“ с чл. 55а – 55и:
„ Г л а в а

т р е т а

„ а “

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЕНТЪР ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ“
Чл. 55а. (1) Образува се Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“
със статут на държавно предприятие по чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон, наричано по-нататък „Държавното предприятие“.
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(2) Държавното предприятие е юридическо
лице със седалище в София и с клонове – териториални поделения, броят и седалищата
на които се определят от министъра на вътрешните работи.
(3) Държавното предприятие управлява
предоставените му имоти и вещи – държавна
собственост.
Чл. 55б. (1) Предметът на дейност на Държавното предприятие е:
1. предоставяне на услуги, свързани с регистрация на пътни превозни средства;
2. проектиране, разработване, поддържане
и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни
услуги от МВР;
3. предпечатна подготовка и отпечатване
на бланки, образци и документи за МВР;
4. други дейности, определени със Закона за електронното управление и Закона за
електронната идентификация и възложени с
акт на Министерския съвет или на министъра
на вътрешните работи.
(2) За изпълнение на дейностите си Държавното предприятие обработва лични данни
и може да използва информация, организирана в информационни фондове, системи или
регистри, ползвани или създадени по силата
на закон, съобразно компетентността си.
(3) Имуществото на Държавното предприятие се състои от имущество, предоставено
му по вид, обем и стойност от Министерския
съвет, министъра на вътрешните работи, и от
имущество, придобито от самото Държавно
предприятие.
(4) Срещу имуществото на Държавното
предприятие не може да се насочва принудително изпълнение.
(5) За Държавното предприятие не може да
се открива производство по несъстоятелност.
Чл. 55в. (1) Финансирането на дейността
на Държавното предприятие се извършва от:
1. таксите по § 6а от допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата,
свързани с дейностите по чл. 55б, ал. 1, т. 1;
2. държавния бюджет чрез бюджета на МВР;
3. приходи от собствена дейност;
4. лихви по депозити на собствени средства
и по просрочени плащания;
5. безвъзмездно предоставени средства
(дарения);
6. други източници.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. осъществяване предмета на дейност на
Държавното предприятие;
2. издръжка на Държавното предприятие;
3. инвестиционни разходи.
Чл. 55г. (1) Органи на управление на Държавното предприятие са:
1. министърът на вътрешните работи;
2. управителният съвет;
3. изпълнителният директор.
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(2) Държавното предприятие се представ
лява от изпълнителния директор, който по
право е член на управителния съвет.
Чл. 55д. Министърът на вътрешните работи:
1. упражнява правата на собственост на
държавата в Държавното предприятие и провежда политиката на държавата в областта
на регистрация на пътни превозни средства;
2. одобрява програмите и плановете на
Държавното предприятие за развитие и осъществяване на дейността;
3. контролира Държавното предприятие
за изпълнението на програмите и плановете;
4. назначава и освобождава изпълнителния
директор, както и другите членове на управителния съвет на Държавното предприятие;
5. сключва договори за възлагане на управ
лението с изпълнителния директор, както и
с всеки от другите членове на управителния
съвет, с които се определя и тяхното възнаграждение;
6. издава п рави л ник за ус т ройс т во т о,
функциите и дейността на Държавното предприятие;
7. утвърждава решенията на управителния
съвет за участие на Държавното предприятие
в международни организации;
8. одобрява годишния доклад за дейността на Държавното предприятие и годишния
финансов отчет;
9. взема решения за разпореждане, брак у ва не и л и л и к ви да ц и я на д ъ л г о т ра й н и
материални активи, за учредяване на вещни
права и за отдаване под наем на недвижими
имоти по предложение на управителния съвет
в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост.
Чл. 55е. (1) Управителният съвет се състои
от трима членове, включително изпълнителния директор. Членовете на управителния
съвет трябва да притежават висше образование
и професионален опит в дейности, свързани
с предмета на дейност на Държавното предприятие.
(2) Не може да бъде член на управителния
съвет лице, което:
1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
2. е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета
степен включително, с друг член на управителния съвет;
3. заема ръководна или контролна длъжност
в политическа партия;
4. е лишавано от правото да осъществява
търговска дейност;
5. упражнява търговска дейност с предмет,
сходен с този на Държавното предприятие.
(3) Не може да бъде изпълнителен директор
лице, за което са налице обстоятелствата по
ал. 2, т. 1 – 4, както и ако упражнява търговска
дейност или е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист,
търговски посредник, ликвидатор или синдик,
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член на орган на управление или контрол на
юридическо лице с нестопанска цел, търговско
дружество или кооперация.
(4) Управителният съвет заседава най-малко
веднъж месечно.
(5) Заседанията на управителния съвет се
организират и ръководят от председателя на
съвета, а в негово отсъствие – от заместникпредседателя.
(6) Правилата за работата и свикване на
управителния съвет се одобряват от министъра на вътрешните работи по предложение
на управителния съвет.
(7) Решенията на управителния съвет се
приемат с явно гласуване и с обикновено
мнозинство от всички членове. Заседанията
са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
(8) За заседанията на управителния съвет
се водят протоколи, които се подписват от
всички присъстващи членове.
(9) Министърът на вътрешните работи:
1. прекратява договора за възлагане на
управление с член на управителния съвет:
а) при възникване на обстоятелство по
ал. 2, а с изпълнителния директор – и на
обстоятелство по ал. 3;
б) който нарушава или не изпълнява задълженията, предвидени в закона или в договора
за възлагане на управление;
в) който е подал писмено заявление за
освобождаване;
г) при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
д) при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;
2. може да прекрати договора за възлагане
на управление с член на управителния съвет
по свое решение без предизвестие.
(10) Управителният съвет:
1. избира измежду членовете си председател
и заместник-председател;
2. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на Държавното
предприятие и го предлага на министъра на
вътрешните работи;
3. приема решения за изработване, приемане и изменение на проекти на програми и планове за дейността на Държавното
предприятие; програмите и плановете се
представят на минист ъра на вътрешните
работи за одобряване в срок до 31 януари за
предстоящия тригодишен период, съответно
за предстоящата година;
4. приема годишния финансов план на
Държавното предприятие;
5. приема структурата и щата на Държавното предприятие и одобрява средствата за
работна заплата в съответствие с годишния
финансов план;
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6. приема годишния финансов отчет на
Държавното предприятие и го представя на министъра на вътрешните работи за одобряване;
7. приема годишния доклад за дейността
на Държавното предприятие и го представя
на министъра на вътрешните работи за одоб
ряване;
8. предлага на министъра на вътрешните
работи решения за разпореждане, бракуване
или ликвидация на дълготрайни материални
активи, за учредяване на вещни права и за
отдаване под наем на недвижими имоти;
9. приема проекти на решения за участие
на Държавното предприятие в международни
организации и ги предлага на министъра на
вътрешните работи за утвърждаване;
10. приема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност над
100 000 лв. без ДДС;
11. прави предложение до министъра на
вътрешните работи за участие на Държавното
предприятие в програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз,
от държавния бюджет и от други финансови
източници и програми;
12. приема актове, свързани с дейностите,
осъществявани от Държавното предприятие,
когато това е предвидено в нормативен акт;
13. изпълнява и други функции, свързани
с управлението на Държавното предприятие,
в съответствие с действащите нормативни
актове или възложени му от министъра на
вътрешните работи.
(11) Управителният съвет може да взема
решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за
решението.
Чл. 55ж. (1) Изпълнителният директор на
Държавното предприятие:
1. представлява Държавното предприятие
пред държавните органи, съдилищата и пред
трети лица в страната и в чужбина;
2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Държавното предприятие;
3. организира и привежда в изпълнение
решенията на управителния съвет;
4. взема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност до
100 000 лв. без ДДС;
5. сключва договори за дейностите, извър
швани от Държавното предприятие;
6. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в
Държавното предприятие;
7. отчита своята дейност пред управителния
съвет и пред министъра на вътрешните работи;
8. изготвя и представя на управителния
съвет и на министъра на вътрешните работи
ежемесечни отчети за дейността на Държавното предприятие;
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9. изготвя и представя на управителния
съвет и на министъра на вътрешните работи
годишен отчет за дейността на Държавното
предприятие.
(2) При ползване на законоустановен отпуск
или командировка функциите на изпълнителния директор се изпълняват от служител
на Държавното предприятие, определен от
министъра на вътрешните работи.
Чл. 55з. (1) Държавното предприятие води
счетоводна отчетност на касова и начислена
основа по реда, предвиден за бюджетните
организации.
(2) Отчетните данни за активите, пасивите,
приходите, разходите и операциите на Държавното предприятие се консолидират по реда
на чл. 167 от Закона за публичните финанси.
(3) Паричните средства на Държавното
предприятие се събират, съхраняват, разходват
и отчитат в банкова сметка в Българската
народна банка съгласно реда и изискванията,
приложими за бюджетните организации.
(4) Средствата и операциите на Държавното
предприятие се включват в консолидираната
фискална програма като средства и операции
на други икономически обособени лица по
чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси
и не са част от държавния бюджет.
Чл. 55и. Годишният финансов отчет на
Държ а вно т о п ред п ри я т ие се од и т и ра о т
Сметната палата.“
§ 23. В чл. 56 накрая се добавя „и ал. 3“.
§ 24. В чл. 85 ал. 2 се отменя.
§ 25. В чл. 92 се създават ал. 10 и 11:
„(10) Организациите, притежаващи право
на собственост, на управление или на ползване върху обектите или възлагащи дейнос
тите, посочени в приложение № 1, т. 7 – 14 и
16 – 20, предоставят необходимите финансови
средства за осъществяване на охраната им от
полицейски органи, включително със сигнално-охранителна и друга техника, по бюджета
на Министерството на вътрешните работи.
(11) Ох ра ната о т пол и цейск и орга н и,
включително със сигнално-охранителна и
друга техника, на обектите или дейностите,
посочени в приложение № 1, т. 1 – 6, 21 и 22,
се осъществява по реда на ал. 1.“
§ 26. Член 95а се отменя.
§ 27. В чл. 102, ал. 7 се създава изречение второ: „Временните възпрепятстващи
съоръжения могат да се изграждат и извън
граничната ивица, в максимална близост до
нея, когато са налице тежки теренни и други
специфични условия и/или при доказана технико-икономическа целесъобразност.“
§ 28. В чл. 126, т. 3 думите „извън вътрешните морски води“ се заменят с „в морските
пространства на Република България“.
§ 29. Член 135 се отменя.
§ 30. В част втора, глава пета се създава
раздел V с чл. 140а и 140б:

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

„Раздел V
Други правомощия
Чл. 140а. (1) Лица, работещи по трудово
правоотношение в МВР, осъществяващи охрана и/или пропускателен режим в района на
охраняван обект на МВР или осъществяващи
съдействие при наблюдение на държавната
граница, могат да задържат лице, което е
нарушило:
1. охраната и/или пропускателния режим
в района на охраняван обект на МВР;
2. граничния режим.
(2) В случаите по ал. 1 незабавно се уведомяват компетентните полицейски органи.
(3) При предаване на задържаното лице на
съответните полицейски органи се съставя
протокол, който съдържа:
1. собствено, бащино и фамилно име на
съставителя и неговата длъжност;
2. дата на съставяне на протокола;
3. дата и място на задържането;
4. описание на обстоятелствата, при които
е било задържано лицето;
5. собствено, бащино и фамилно име на
задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;
6. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
7. собствено, бащино и фамилно име на
свидетелите (ако има такива), ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени
показания.
(4) Протоколът се подписва от съставителя
и се предава на полицейските органи.
Чл. 140б. (1) При изпълнение на правомощието си по чл. 140а лицата, работещи по
трудово правоотношение, могат да използват
физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо, ако лицето
оказва съпротива или се опитва да избяга.
(2) Помощните средства са: белезници;
каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори.
(3) Редът за употреба на физическа сила и
помощни средства се определя с наредбата
по чл. 85, ал. 4.
(4) При използването на физическа сила
и помощни средства от лицата по ал. 1 се
спазва разпоредбата на чл. 86.“
§ 31. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Със статут по ал. 1, т. 1 са и държавните служители във:
1. Академията на МВР, които осъществяват
преподавателска дейност за професионална
подготовка на полицейски органи и органи по
пожарна безопасност и защита на населението;
2. дирекция „Инспекторат“, които пряко
осъществяват контрол върху дейността на
служителите от МВР;
3. Института по психология на МВР, които
изготвят психологичен анализ на оператив-
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но-интересни лица и провеждат криминалнопсихологични изследвания по досъдебни
производства и във връзка с оперативно-издирвателната дейност на МВР.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 32. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „в МВР“
се заменят с „по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3“.
2. В ал. 2 думите „чл. 142, ал. 1“ се заменят
с „чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3“.
3. В ал. 4 след думата „характеристики“
се добавя „на служителите по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и 3 и ал. 3“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) В класификатора по ал. 2 се определят
и длъжностите за държавните служители по
чл. 142, ал. 3.“
§ 33. В чл. 147 ал. 2 се изменя така:
„(2) Редът за съставяне, водене и съхраняване на личните кадрови дела, както и условията и редът за ползването им се определят
с инструкция на министъра на вътрешните
работи.“
§ 34. В чл. 151, ал. 7 думите „Държавните
служители“ се заменят със „Служителите по
чл. 142, ал. 1 и 3“.
§ 35. Създава се чл. 152а:
„Чл. 152а. (1) За установяване изпълнението
на служебните задължения от държавните
служители могат да се провеждат тестове в
рамките на осъществявания административен
контрол.
(2) Условията и редът за провеждане на
тестовете по ал. 1 се определят с инструкция
на министъра на вътрешните работи.
(3) Служител, провеждащ тест по ал. 1, не
носи административнонаказателна отговорност във връзка с тази си дейност.“
§ 36. В чл. 153, ал. 5 т. 3 се изменя така:
„3. при изпълнение на проекти, свързани с
дейността на МВР и финансирани по програми или механизми на Европейския съюз или
други международни програми и договори,
въз основа на сключен граждански договор;“.
§ 37. В чл. 155, ал. 3 думите „т. 2, 3 и 5“
се заменят с „т. 2 и 3“.
§ 38. В чл. 156 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „държавна служба в МВР“
се заменят с „държавни служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 2 могат да бъдат назначавани на
длъжности за държавни служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 без провеждане на конкурс,
ако отговарят на изискванията за заемане на
съответната длъжност.“
§ 39. Създава се чл. 156а:
„Чл. 156а. (1) Конкурс за назначаване на
държавна служба в МВР не се провежда за
лица, които са държавни служители в службите
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за сигурност или за обществен ред или в други
ведомства и институции, за които се прилагат
разпоредбите на този закон относно държавната служба, ако отговарят на изискванията
за постъпване на държавна служба в МВР.
(2) Назначаването по ал. 1 се извършва
след сключване на писмено споразумение
между служителя и органите по назначаване
на двете администрации.“
§ 40. Създава се чл. 160а:
„Чл. 160а. (1) В двумесечен срок след изтичане на срока за подаване на декларациите за
имуществото и доходите може да се извършва
проверка по документи за достоверността
на декларираните факти, които подлежат на
вписване, обявяване или удостоверяване пред
държавните и общинските органи, органите
на съдебната власт и други институции.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва при
условия и по ред, определени със заповед на
министъра на вътрешните работи.
(3) За извършване на проверката може да се
изисква информация от държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и
други институции, пред които декларираните
факти подлежат на вписване, обявяване или
удостоверяване.
(4) Органите и институциите по ал. 3 са
длъжни в двуседмичен срок от получаване
на искането да представят необходимата
информация.
(5) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронните бази данни на органите и институциите по ал. 3. Предоставянето на достъп
не освобождава органите и институциите по
ал. 3 от задължението да изпратят в писмена
форма поисканата информация.
(6) Проверката се извършва чрез съпоставяне
на декларираните факти и получената информация. Проверката приключва със заключение
за съответствие, когато не е установена разлика
между тях. В останалите случаи проверката
приключва със заключение за несъответствие.
(7) В случаите на съставено заключение за
несъответствие се уведомяват компетентните
органи за предприемане на необходимите
действия.“
§ 41. В чл. 163 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „длъжности“ се
поставя тире и се добавя „главен секретар,
заместник главен секретар и директор на
главна дирекция“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) След приключване на конкурс по ал. 1
държавните служители се преназначават на
по-висока по вид длъжност след успешно
завършване на съответната професионална
подготовка. При неуспешно завършване на
съответната професионална подготовка държавните служители в МВР не се преназначават
на по-високата по вид длъжност.“
§ 42. В чл. 165 се създава ал. 6:
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„(6) Обжалването на заповедта за временно
преназначаване в случаите на мотивирана служебна необходимост не спира изпълнението.“
§ 43. Създава се чл. 170а:
„Чл. 170а. (1) Държавните служители по
чл. 142, ал. 1, т. 1 са длъжни да поддържат и
да повишават професионалната си подготовка,
необходима за изпълнение на длъжността,
чрез професионално обучение.
(2) Държавните служители веднъж годишно
преминават проверка за оценяване на нивото
на професионалната подготовка, като редът за
провеждане на проверките се регламентира
с наредбата по чл. 170, ал. 5.
(3) Установено несъответствие на нивото
на професионалната подготовка с изискванията за заемане на длъжността при две
последователни годишни проверки е основание за изготвяне на оценка за изпълнението
на длъжността при условията и по реда на
наредбата по чл. 164а, ал. 2.“
§ 44. В чл. 173 се създава ал. 4:
„(4) Държавните служители, преминали
обучение по чл. 170, ал. 3, които не са назначени за стажанти, се задължават да служат
в МВР след приключване на обучението за
срок от 5 години, от които поне три години
в структурата, в която са назначени.“
§ 45. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „чл. 173, ал. 3“ се заменят
с „чл. 173, ал. 3 и 4“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Разходите по ал. 1 не се възстановяват
от държавните служители, чието служебно
правоотношение е прекратено по тяхно желание и в срок до един месец след прекратяването са назначени като държавни служители
в службите за сигурност или за обществен
ред или в други ведомства и институции, за
които се прилагат разпоредбите на този закон
относно държавната служба.
(6) В случаите по ал. 5 разходите по ал. 1
се възстановяват от службата за сигурност
и ли за общест вен ред, ведомст во т о и ли
институцията по ал. 5, в която е назначен
държавният служител, пропорционално на
времето на неизпълнение.“
§ 46. В чл. 177 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „от министъра на вътрешните работи съгласно вътрешните правила за
работната заплата“ се заменят със „с наредба
на министъра на вътрешните работи“.
2. В ал. 4 думите „от министъра на вътрешните работи във вътрешните правила за работната заплата“ се заменят със „с наредбата“.
§ 47. В чл. 180, ал. 3 думите „с вътрешните
правила за работната заплата“ се заменят със
„с наредбата“.
§ 48. В чл. 183, ал. 3 думите „чл. 142, ал. 1,
т. 1“ се заменят с „чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3“.
§ 49. В чл. 187, ал. 3, изречение първо думата „едномесечен“ се заменя с „тримесечен“,
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създава се ново изречение второ: „Определянето на 24-часова смяна е по изключение.“, а
досегашните изречения второ и трето стават
съответно изречения трето и четвърто.
§ 50. Създава се чл. 187а:
„Чл. 187а. (1) Разрешава се полагането на
извънреден труд до 25 часа на тримесечен
период и до 100 часа годишно, над ограниченията по чл. 187, ал. 7, при бедствия и други
извънредни ситуации.
(2) По изключение се разрешава полагане на
извънреден труд над ограниченията по чл. 187,
ал. 7 само след изрично писмено съгласие
на държавния служител за всеки конкретен
случай и при спазване на чл. 187, ал. 8.
(3) Недаване на съгласие по ал. 2 не е
основание за търсене на дисциплинарна отговорност спрямо държавния служител.
(4) Редът за полагане, компенсиране и отчитане на извънреден труд над ограниченията
по чл. 187, ал. 7 се регламентира с наредбата
по чл. 187, ал. 9.
(5) Положеният извънреден труд по реда
на ал. 1 и 2 се компенсира с възнаграждение
за извънреден труд и се заплаща по реда на
чл. 187, ал. 6.“
§ 51. В чл. 195, ал. 4 думите „сроковете
по ал. 1 и 2 започват да текат“ се заменят
с „едногодишният срок по ал. 1, съответно
двегодишният срок по ал. 2, започва да тече“.
§ 52. В чл. 197 се създава ал. 3:
„(3) На държавен служител, който е извършил две едновременно установени нарушения
на служебната дисциплина, наказващият орган, след като определи наказание за всяко,
може да наложи:
1. по-тежкото от определените наказания,
когато за санкционирането на нарушенията са
предвидени различни по вид дисциплинарни
наказания;
2. едно общо наказание за максимално
предвидения от закона срок, когато за санкционирането на нарушенията са предвидени
еднакви по вид наказания.“
§ 53. В чл. 205, ал. 2 се създава изречение
второ: „Проверка не може да се разпореди по
постъпил анонимен сигнал, освен в случаите,
в които в него се съдържат достатъчно данни
относно времето, мястото и деянието, от които може да се направи обоснован извод, че
служител на МВР е извършил дисциплинарно
нарушение.“
§ 54. В чл. 211 думите „т. 1 и ал. 2“ се
заменят с „т. 1, ал. 2 и 3“.
§ 55. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Държавен служител, на когото е наложена мярка за неотклонение „задържане
под стража“ или „домашен арест“ по реда
на Наказателно-процесуалния кодекс, се отстранява временно от длъжност с писмена
заповед на съответния орган по чл. 158 и 159,
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докато съответната мярка бъде отменена или
заменена с гаранция или подписка.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Когато мярката за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“
бъде отменена или заменена с гаранция или
подписка, служителят се възстановява на
заеманата длъжност с писмена заповед на
съответния орган по чл. 158 и 159.“
§ 56. В чл. 215 се създава ал. 5:
„(5) В случаите по чл. 214, ал. 3 съответният орган по чл. 158 и 159 издава заповед за
изземване на служебната карта, личния знак
и служебното оръжие.“
§ 57. В чл. 228, ал. 2 се създава изречение трето: „Обезщетение не се заплаща, ако
прекратяването на служебното правоотношение преди изтичане на срока е по искане
на служителя.“
§ 58. В чл. 230, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „т. 1 и 3“ се заменят с „т. 3“.
2. Създава се т. 3:
„3. член 226, ал. 1, т. 1 – от деня, следващ
датата на навършване на пределна възраст.“
§ 59. Член 233 се изменя така:
„Чл. 233. (1) На служителите по чл. 142,
ал. 1 и 3, които при прекратяване на служебното или трудовото им правоотношение
са придобили право на пенсия и са работили
повече от 10 години в МВР, се издават карти
за медицинско обслужване.
(2) Карти за медицинско обслужване не се
издават на служители, на които служебното
или трудовото правоотношение е прекратено
поради дисциплинарно уволнение или поради
осъждане за умишлено престъпление от общ
характер.
(3) Видът на картите и редът за издаването
им се определят със заповед на министъра
на вътрешните работи.“
§ 60. Член 236 се изменя така:
„Чл. 236. (1) При преместване на работа
в други населени места за срок, по-дълъг от
6 месеца, на държавния служител се изплаща еднократно обезщетение в размер 50 на
сто от брутното месечно възнаграждение за
длъжността в новото населено място.
(2) В случаите по ал. 1, когато съпругът/
съпругата и децата на служителя се преместят
в същото населено място, на всеки от тях се
изплаща еднократно обезщетение в размер 25
на сто от брутното месечно възнаграждение
за длъжността на служителя по ал. 1 в новото
населено място.
(3) Транспортните разходи при преместването са за сметка на МВР.“
§ 61. В чл. 237, ал. 2 след думите „Наказателно-процесуалния кодекс“ се добавя „и
по чл. 214, ал. 3“.
§ 62. Член 241 се изменя така:
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„Чл. 241. Обезщетенията по тази глава се
изплащат при условия и по ред, определени с
наредба на министъра на вътрешните работи.“
§ 63. В чл. 249 се създават ал. 10 и 11:
„(10) Министерството на вътрешните работи
поддържа публичен регистър на договорите
за дарения, сключени при условията на ал. 9.
(11) Със заповед на министъра на вътрешните работи се създава постоянна централна
комисия в МВР за разглеждане и одобряване
на проекти на договори за дарения.“
§ 64. В чл. 267, ал. 1 думите „органите на
МВР“ се заменят с „органи на МВР, оправомощени от министъра на вътрешните работи“.
§ 65. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 26а думите „държавен противопожарен или превантивен контрол“ се заменят
с „държавен противопожарен контрол или
превантивна дейност по чл. 17, ал. 2, т. 1“.
2. В § 2 се създава т. 11:
„11. изготвяне на експертна оценка за съгласуване на проекти на сигнално-охранителни и
известителни системи в случаите, предвидени
в нормативен акт.“
§ 66. В приложение № 1 към чл. 92, ал. 2
се правят следните изменения:
1. Точка 15 се отменя.
2. Точка 20 се изменя така:
„20. Национална галерия – София;“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 67. (1) Дирекция „Специална куриерска
служба“ на Министерството на вътрешните
работи преминава като дирекция „Специална
куриерска служба“ към Държавната комисия
по сигурността на информацията. Териториалните звена на дирекция „Специална куриерска служба“ към Държавната комисия по
сигурността на информацията се определят
с акт на Министерския съвет.
(2) Служебните правоотношения на държавните служители от дирекция „Специална
куриерска служба“ на Министерството на
вът решни те рабо т и, кои т о осъщест вяват
приемане, съхранение, пренасяне и доставяне
на документи и/или материали, съдържащи
к ласифицирана информаци я, преминават
в служебни правоотношения с Държавната
комисия по сигурността на информацията.
(3) По отношение на държавните служители
по ал. 2 се прилага § 86 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
(4) Служебните правоотношения на държавните служители от дирекция „Специална
куриерска служба“ на Министерството на
вътрешните работи, които не осъществяват
приемане, съхранение, пренасяне и доставяне
на документи и/или материали, съдържащи
класифицирана информация, се преобразуват
в служебни правоотношения с Държавната
комисия по сигурността на информацията по
реда на § 69 – 72.
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(5) Трудовите правоотношения на служителите от дирекция „Специална куриерска
служба“ на Министерството на вътрешните
работи преминават към Държавната комисия
по сигурността на информацията съгласно
чл. 123 от Кодекса на труда.
(6) Лицата по ал. 2, 4 и 5 преминават
към Държавната комисия по сигурността на
информацията без срок за изпитване освен
служителите, които са със срок за изпитване.
(7) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, от служителите, преминали в Държавната комисия
по сигурността на информацията, се зачита
за работа при един и същ орган по назначаване, съответно работодател, включително
при изплащане на дължимите обезщетения
при прекратяване на правоотношенията с
комисията.
(8) Прослуженото време като държавен
служител по Закона за Министерството на
вътрешните работи, за което не са получени
обезщетения преди преминаването в Държавната комисия по сигурността на информацията,
се зачита при определяне на размера на обезщетението при прекратяване на служебното
правоотношение.
(9) Започналите до влизането в сила на този
закон процедури по проучване за надеждност
на служителите от дирекция „Специална
куриерска служба“ на Министерството на
вътрешните работи, преминали в служебно
или трудово правоотношение с Държавната
комисия по сигурността на информацията, се
довършват от компетентния проучващ орган,
започнал процедурата по проучване.
§ 68. (1) Държавната комисия по сигурността на информацията е правоприемник на
активите, пасивите, правата и задълженията
на дирекция „Специална куриерска служба“
на Министерството на вътрешните работи.
(2) Дълготрайните материални активи
на Министерството на вътрешните работи,
ползвани от дирекция „Специална куриерска служба“, се предоставят на Държавната
комисия по сигурността на информацията.
(3) Министерският съвет в тримесечен срок
от влизането в сила на този закон урежда
отношенията във връзка с преобразуването
на административните структури по ал. 1.
(4) Документите, изготвени и съхранявани
в дирекция „Специална куриерска служба“,
които не подлежат на предаване по реда на
Закона за Националния архивен фонд, се
предават в Държавната комисия по сигурността на информацията в 6-месечен срок от
влизането в сила на този закон.
§ 69. (1) Служебните правоотношения на
държавните служители в МВР, за които се
прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на
вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и
които към датата на влизане в сила на този
закон заемат длъжности за държавни слу-
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жители с висше образование и притежаващи
висше образование, с изключение на тези от
Медицинския институт на Министерството на
вътрешните работи и на тези по § 70, ал. 1, т. 1,
се преобразуват в служебни правоотношения
по Закона за държавния служител, считано
от датата на влизане в сила на този закон.
(2) Преобразуването по ал. 1 се извършва
през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време
на временно командироване за изпълнение
на служба в друга администрация.
(3) Служителите по ал. 1 се назначават на
длъжности, определени за заемане по Закона
за държавния служител, с щата на съответната структура.
(4) Служителите по ал. 1, които към датата
на влизане в сила на този закон са временно
преназначени на друга длъжност по реда на
Закона за Министерството на вътрешните работи, се назначават на длъжности, определени
за заемане по Закона за държавния служител,
с щата на структурата, в която са заемали
длъжност преди временното преназначаване.
(5) На служителите по ал. 1 се присъжда
определеният в Класификатора на длъжнос
тите в администрацията минимален ранг за
заеманата длъжност, освен ако служителят
не притежава по-висок ранг.
(6) При назначаването на служителите
по ал. 1 се определя индивидуална основна
заплата, не по-ниска от определеното към
датата на влизане в сила на този закон възнаграждение, определено по реда на Закона
за Министерството на вътрешните работи и
включващо заплата за длъжност, допълнително възнаграждение за прослужено време
и за научна степен и левовата равностойност
на храната по чл. 181, ал. 1.
(7) За служителите по ал. 1 разпоредбите
на чл. 8, 10, 14 и 35б от Закона за държавния
служител не се прилагат.
(8) Преобразуването по ал. 1 се извършва
без срок за изпитване, освен за служителите, които са със срок за изпитване. В тези
случаи изтеклият до назначаването срок за
изпитване се зачита.
(9) Стажът на служителите по ал. 1, придобит по Закона за Министерството на вът
решните работи, се зачита за служебен стаж
при един и същ орган по назначаване и за
работа в същата администрация по смисъла
на Закона за държавния служител, с изключение на чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния
служител.
(10) Неизползваните отпуски на служителите по ал. 1, пропорционално към датата на
влизане на този закон в сила, се запазват и
могат да се използват.
(11) Оценките на служителите по ал. 1,
получени съгласно наредбата по чл. 178, ал. 2,
се отчитат в бъдеще при повишаване в ранг
и при конкурентен подбор.
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§ 70. (1) Считано от датата на влизане в
сила на този закон се преобразуват в трудови
правоотношения служебните правоотношения
на държавните служители в МВР, за които
се прилага § 86 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)
и които към датата на влизане в сила на
този закон заемат длъжности за държавни
служители:
1. с висше образование от Академията на
МВР, които осъществяват преподавателска
дейност, извън тази за професионална подготовка на полицейски органи и органи по
пожарна безопасност и защита на населението;
2. в Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи;
3. със средно образование;
4. с висше образование и непритежаващи
висше образование.
(2) Със служителите по ал. 1 се сключват
трудови договори за работа в Министерството на вътрешните работи, на длъжности за
лица, работещи по трудови правоотношения,
определени в класификатора по чл. 143, ал. 2
и щата на съответната структура, без срок
за изпитване, освен за лицата, които са със
срок за изпитване. В тези случаи изтеклият
до наемането срок за изпитване се зачита.
(3) Стажът на служителите по ал. 1, придобит по Закона за Министерството на вът
решните работи, се зачита за стаж при един
и същ работодател по смисъла на Кодекса
на труда с изключение на чл. 222, ал. 3 от
Кодекса на труда.
(4) При сключването на трудовия договор
с директора на Медицинския институт на
Министерството на вътрешните работи не
се провежда конкурс съгласно чл. 65, ал. 1
от Закона за лечебните заведения.
(5) При сключването на трудовите договори на служителите в Медицинския институт
на Министерството на вътрешните работи
по ал. 1 за длъжности, за които се изисква
провеждане на конкурс съгласно Закона за
лечебните заведения, не се провежда конкурс.
(6) При сключване на трудови договори
със служителите по ал. 1, т. 1 и 2 за заемане
на академични длъжности в Академията на
Министерството на вътрешните работи или
в Медицинския институт на МВР не се провежда конкурс или избор по реда на Закона
за развитието на академичния състав в Република България.
(7) При отказ на служител по ал. 1 да
сключи трудов договор за работа в Министерството на вътрешните работи служебното
му правоотношение се прекратява.
(8) Неизползваните отпуски на служителите по ал. 1, пропорционално към датата на
влизане в сила на този закон, се запазват и
могат да се използват.
§ 71. (1) При прекратяване, независимо от
основанието, на служебните или трудовите
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правоотношения на служителите по § 69 и 70
се изплаща обезщетение в размер на толкова
месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20, и по
чл. 234, ал. 5 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
(2) При п рек ратя ва не, неза виси мо о т
основанието, на служебните или трудовите
правоотношения на служителите по § 69 и
70 се изплаща обезщетение за неизползваните към момента на прекратяване отпуски
по § 69, ал. 10 и § 70, ал. 8, определено въз
основа на размера на основната заплата по
смисъла на Закона за държавния служител
или трудовото възнаграждение по смисъла
на Кодекса на труда към момента на прек ратяване на сл у жебно то и ли т ру дово то
правоотношение.
(3) Размерът на обезщетението по ал. 1 се
определя въз основа на прослужените към
датата на влизане в сила на този закон години
по смисъла на чл. 235 от Закона за Министерството на вътрешните работи и месечната
основна заплата към момента на прекратяване
на служебното правоотношение – за служителите по § 69, а за служителите по § 70 – месеч но т о бру т но т ру дово въ зна г ра ж ден ие
към момента на прекратяване на трудовото
правоотношение, като тези обезщетения не
се облагат с данък.
(4) При смърт на служител по § 69 и 70
обезщетенията по ал. 1 и 2 се изплащат на
преживелия съпруг, децата и родителите.
§ 72. (1) Когато при прекратяване на служебното правоотношение на лицата по § 69
се дължи обезщетение по чл. 106, ал. 3 от
Закона за държавния служител, то се изплаща
заедно с обезщетението по § 71, като общият
им размер не може да надвишава 20 основни
заплати. В случаите, когато е налице превишение над 20 основни заплати, се намалява
обезщетението по чл. 106, ал. 3 от Закона за
държавния служител.
(2) В случаите на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на
труда на лицата по § 70 освен обезщетението по
§ 71 се изплаща и обезщетение по чл. 222, ал. 3
от Кодекса на труда, като общият им размер
не може да надвишава 20 основни заплати. В
случаите, когато е налице превишение над 20
основни заплати, се намалява обезщетението
по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда.
§ 73. (1) Считано от датата на влизане в
сила на този закон се прекратяват служебните
правоотношения на:
1. държавните служители в ОДМВР, осъществяващи към датата на влизане в сила
на този закон дейности по предоставяне на
услуги, свързани с регистрация на пътни
превозни средства;
2. държавните служители, осъществяващи
към влизането в сила на този закон дейности,
свързани с предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.
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(2) Прекратяването по ал. 1 се извършва и
през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време
на временно командироване за изпълнение
на служба в друга администрация.
§ 74. (1) Считано от датата на влизане в
сила на този закон трудовите правоотношения
на следните лица преминават към Държавно
предприятие „Център за предоставяне на услуги“ съгласно чл. 123 от Кодекса на труда:
1. лицата, работещи по трудово правоотношение в ОДМВР, осъществяващи към датата
на влизане в сила на този закон дейности по
предоставяне на услуги, свързани с регистрация на пътни превозни средства;
2. лицата, работещи по трудово правоотношение, осъществяващи към влизане в сила на
този закон дейности, свързани с предпечатна
подготовка и отпечатване на бланки, образци
и документи за МВР.
(2) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи от служителите по ал. 1, преминали в Държавно
предприятие „Център за предоставяне на
услуги“, се зачита за работа при един и същ
работодател, включително при изплащане на
дължимите обезщетения при прекратяване на
правоотношенията с предприятието.
§ 75. (1) При желание от страна на служител по § 73 със същия се сключва трудов
договор за работа в Държавно предприятие
„Център за предоставяне на услуги“, считано
от датата на влизане в сила на този закон.
(2) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи от служител
по ал. 1, се зачита за работа при един и същ
работодател.
§ 76. При сключване на трудовите договори
на лицата по § 70 и 75 се определя основно
месечно възнаграждение така, че същото, намалено с дължимия данък и задължителните
осигурителни вноски за сметка на осигуреното
лице, да не е по-ниско от получаваното към
датата на влизане в сила на този закон възнаграждение, определено по реда на Закона
за Министерството на вътрешните работи и
включващо заплата за длъжност, допълнително възнаграждение за прослужено време
и за научна степен и левовата равностойност
на храната по чл. 181, ал. 1.
§ 77. На служителите по § 73 се изплащат
обезщетения по чл. 234, ал. 1, 5 и 8, определени
при условията на Закона за Министерството
на вътрешните работи към датата на влизане
в сила на този закон.
§ 78. (1) Образуваните и неприключили до
влизането в сила на този закон производства
за търсене на дисциплинарна или имуществена
отговорност от служителите по § 69, 70 и 73
се прекратяват.
(2) Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон производства по
отмяна на заповеди за налагане на дисциплинарни наказания или за прекратяване на
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служебни правоотношения се довършват по
досегашния ред.
§ 79. Образуваните и неприключили до
влизането в сила на този закон производства
пред административен орган по издаване или
отмяна на индивидуални административни актове по Закона за Министерството на вътрешните работи по отношение на служителите по
§ 69, 70 и 73 се прекратяват, с изключение на
такива, свързани с подпомагане при тежко
материално положение или определяне и изплащане на обезщетение за телесна повреда,
претърпяна при или по повод изпълнение на
служебни задължения, които се довършват
по досегашния ред.
§ 80. Лицата, п ри доби ли образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в
Академията на МВР, чиито служебни правоотношения са прекратени по реда на § 73, и
които са сключили трудов договор за работа в
Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, не дължат възстановяване на
разходите за издръжка и обучение по чл. 174.
§ 81. Параграф 44 и § 45 относно чл. 174,
ал. 4 се прилагат за служителите, чието обучение е започнало след влизането в сила на
този закон.
§ 82. Българската народна банка възстановява финансовите средства за извършване на
дейности и осигуряване охрана от полицейски
органи, включително и със сигнално-охранителна техника, по бюджета на Министерството
на вътрешните работи от 1 януари 2016 г. до
влизането в сила на този закон.
§ 83. (1) В срок до 6 месеца от влизането
в сила на този закон:
1. Министерският съвет приема необходимите изменения в съответните нормативни
актове;
2. министърът на вътрешните работи издава необходимите изменения и допълнения
в съответните нормативни актове.
(2) Издадените подзаконови нормативни
актове до влизането в сила на този закон се
прилагат до издаването на съответните нови
актове, доколкото не му противоречат.
§ 84. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от
2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17,
52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14,
24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г. и бр. 32, 39 и
62 от 2016 г.) в чл. 174, ал. 5, изречение трето
след думата „работи“ се добавя „или писмено
оправомощеният от него главен секретар на
Министерството на вътрешните работи“ и
след думите „Национална сигурност“ се добавя „или писмено оправомощеният от него
заместник-председател“.
§ 85. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
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67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63
от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43,
71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от
2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и
110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.,
бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г.,
бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г.,
бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г. и
бр. 33 от 2016 г.) се създава чл. 69а:
„Чл. 69а. Данни от информационните фондове могат да се предоставят на изпълнител
по договор, включващ дейностите по персонализиране на български лични документи.“
§ 86. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от
2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от
2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от
2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36,
66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от
2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80
от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70
от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и
79 от 2015 г. и бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от
2016 г.; изм., бр. 62 и 71 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9 се създава т. 18:
„18. осъществява приемане, съхранение,
пренасяне и доставяне на документи и/или
материали, съдържащи класифицирана информация.“
2. В чл. 10 се създават ал. 3 и 4:
„(3) При изпълнение на служебните си
задължения органите за приемане, пренасяне
и доставка на документи и/или материали,
съдържащи класифицирана информация, имат
право да използват физическа сила и помощни
средства при опит за нерегламентиран достъп
до документите и/или материалите само когато това е абсолютно необходимо.
(4) Организацията на работата по приемане,
сортиране, описване, съхраняване, пренасяне
и доставяне на документи и/или материали,
съдържащи класифицирана информация, се
определя с правила, утвърдени от председателя на ДКСИ.“
3. В глава втора, раздел І се създават
чл. 10а – 10г:
„Чл. 10а. (1) За служителите на ДКСИ,
чиито служебни задължения са свързани с
изпълнение на функцията по чл. 9, т. 18, се
прилагат разпоредбите относно държавната
служба в Закона за Министерството на вът
решните работи.
(2) Председателят на ДКСИ е орган по
назначаване на служителите по ал. 1.
Чл. 10б. (1) Председателят на ДКСИ утвърждава класификатор на длъжностите в
ДКСИ за служителите по чл. 10а и издава
заповед за неговото прилагане.
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(2) Редът за изготвянето и утвърждаването
на длъжностните характеристики, видовете и
съдържанието им се определят със заповед
на председателя на ДКСИ.
Чл. 10в. Държавните служители по Закона за държавния служител могат да бъдат
преназначавани за държавни служители на
длъжности по чл. 10а, ал. 1 без провеждане
на конкурс, ако отговарят на изискванията
за заемане на съответната длъжност.
Чл. 10г. Конкурс за назначаване на държавни служители по чл. 10а, ал. 1 в ДКСИ не се
провежда за лица, които са държавни служители в службите за сигурност или за обществен
ред или в други ведомства и институции, за
които се прилагат разпоредбите на Закона
за Министерството на вътрешните работи
относно държавната служба, ако отговарят
на изискванията за заемане на длъжността.“
4. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) в т. 1 след думите „Борба с организираната престъпност“ се добавя „и дирекция
„Вътрешна сигурност“;
бб) в т. 2 думите „дирекция „Вътрешна
сигурност“ на МВР“ и запетаята след тях се
заличават;
б) § 2а се изменя така:
„§ 2а. За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този
закон главният секретар и заместник главният
секретар на Министерството на вътрешните
работи, членовете на политическия кабинет
на министъра на вътрешните работи и експертите и техническите сътрудници към него,
административният секретар на Министерството на вътрешните работи, служителите и
кандидатите за служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, на дирекция
„Миграция“, на дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“, на дирекциите
от общата и специализираната администрация, на Академията на Министерството на
вътрешните работи, на Медицинския институт, на научноизследователските и научноприложните институти на Министерството
на вътрешните работи, на структурите по
чл. 37, ал. 4 от Закона за Министерството на
вътрешните работи, курсантите в Академията
на Министерството на вътрешните работи и
ръководителите и кандидатите за ръководители на служби за сигурност и за обществен ред
в Министерството на вътрешните работи се
смятат за служители на дирекция „Вътрешна
сигурност“.“
5. В приложение № 1 към чл. 25 в раздел
II, т. 4 след думата „престъпност“ се добавя
„и дирекция „Вътрешна сигурност“.
§ 87. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88
от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73
от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и
98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г.
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и бр. 47 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след абревиатурата
„(ДАР)“ съюзът „и“ се заменя със запетая и
накрая се добавя „и Държавната комисия по
сигурността на информацията (ДКСИ)“.
2. В чл. 78, ал. 1 в текста преди т. 1 след
абревиатурата „НСО“ се поставя запетая и
се добавя „както и държавните служители
от ДКСИ, осъществяващи дейността по чл. 9,
т. 18 от Закона за защита на класифицираната
информация“.
3. В чл. 92, ал. 2 думите „министъра на
вътрешните работи“ се заменят с „директора
на ГДНП на МВР“.
§ 88. В Закона за пощенските услуги (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.,
бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19,
88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от
2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от
2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и
бр. 61 от 2014 г.) чл. 11 се изменя така:
„Чл. 11. Приемането, съхранението, пренасянето и доставката на документи и/или
материали, съдържащи класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на
класифицираната информация, се извършват
от Държавната комисия по сигурността на
информацията.“
§ 89. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54,
60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53
и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и
102 от 2015 г. и бр. 13 и 50 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 91, ал. 3 след думата „отбраната“
съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се
добавя „и структури на Държавната комисия
по сигурността на информацията, определени
от председателя на комисията“.
2. В чл. 98, ал. 2, т. 5 думите „Министерството на вътрешните работи“ се заменят с
„Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“.
3. В чл. 140, ал. 2, изречение второ думите
„специализираните органи на Министерството
на вътрешните работи“ се заменят със „специализирани служители на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“.
4. В чл. 171, т. 5, буква „в“ думите „в
Министерството на вътрешните работи“ се
заличават.
5. В чл. 184, ал. 1, т. 5 думите „в Министерството на вътрешните работи“ се заличават.
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§ 90. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14,
24, 61, 79 и 88 от 2015 г. и бр. 13, 17 и 50 от
2016 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 94, ал. 2 се създава изречение трето:
„Обучението за нуждите на Министерството
на вътрешните работи се извършва при условия и по ред, определени със съвместна
инструкция на министъра на отбраната и на
министъра на вътрешните работи.“
2. В § 1 от допълнителната разпоредба
в т. 1в след думите „Национална служба за
охрана“ се поставя запетая и се добавя „структури на Държавната комисия по сигурността
на информацията, определени със заповед на
председателя“.
§ 91. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97
от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15,
20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,
бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 38
от 2010 г.; изм., бр. 57 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 5 в изречение първо след
думата „отбраната“ се поставя запетая и се
добавя „от административния секретар на
Министерството на вътрешните работи“, а
в изречение второ след думата „отбраната“
се поставя запетая и се добавя „на административния секретар на Министерството на
вътрешните работи“.
2. В чл. 6, ал. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „а за МВР – и на ръководителите
на структури по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи“.
3. В чл. 10:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Конкурс не се провежда за назначаване на лице със статут на държавен служител
по друг закон на длъжност по този закон
в същата администрация, ако отговаря на
изискванията за заемане на длъжността.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 92. В Закона за защита на личните данни
(обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от
2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от
2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94
и 97 от 2010 г., бр. 39, 81 и 105 от 2011 г. и бр. 15
от 2013 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 32:
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а) в ал. 2 след думите „от администратора“
се добавя „или от изрично оправомощено от
него длъжностно лице“;
б) в ал. 3 след думата „администраторът“
се добавя „или изрично оправомощено от
него длъжностно лице“;
в) в ал. 4 след думата „администраторът“
се добавя „или изрично оправомощено от
него длъжностно лице“;
г) в ал. 5 след думата „данни“ се добавя
„или изрично оправомощено от него длъжностно лице“.
2. В чл. 33, ал. 1 след думата „данни“ се
добавя „или изрично оправомощено от него
длъжностно лице“.
§ 93. В Закона за защита при бедствия (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от
2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93
от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 39 и
80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 81 от 2015 г. и бр. 51 от 2016 г.) в
допълнителните разпоредби се създава § 1б:
„§ 1б. Министърът на вътрешните работи
може да делегира свои правомощия по този
закон на заместниците си или на други длъжностни лица от министерството.“
§ 94. В Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113
от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36,
65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.;
изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и
105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г.,
бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и
100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60
и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от
2014 г. и бр. 72 и 95 от 2015 г.) в чл. 65, ал. 1
думите „на Министерството на вътрешните
работи“ се заличават.
§ 95. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от
2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г.,
бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28
и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38
и 102 от 2012 г. и бр. 27 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 5 думите „Министърът на финансите“ се заменят с „Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него
длъжностно лице“;
б) в ал. 6, изречение второ думите „Министърът на финансите“ се заменят с „Министърът
на вътрешните работи или оправомощено от
него длъжностно лице“;
в) в ал. 7 думите „министъра на финансите“
се заменят с „министъра на вътрешните работи
или оправомощено от него длъжностно лице“.
2. В чл. 11:
а) в ал. 1 думите „може да издаде“ се заменят с „или оправомощените от тях длъжностни
лица могат да издадат“, думата „уведомява“ се
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заменя с „уведомяват“, а думата „предоставя“
се заменя с „предоставят“;
б) в ал. 2 думите „може с писмена заповед
да разпореди“ се заменят с „или оправомощените от тях длъжностни лица могат с писмена
заповед да разпоредят“, думата „уведомява“ се
заменя с „уведомяват“, а думата „предоставя“
се заменя с „предоставят“;
в) в ал. 3 думите „на министъра на вътрешните работи, съответно на председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
и запетаята след тях се заличават;
г) в ал. 5 думите „на министъра на вътрешните работи, съответно на председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“
и запетаята след тях се заличават.
3. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „и на министъра на финансите“ се заличават.
§ 96. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм.,
бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г. бр. 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от
2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36,
67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г.,
бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от
2011 г., бр. 44, 60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от
2013 г., бр. 1, 22 и 53 от 2014 г., бр. 14 и 79 от
2015 г. и бр. 27 от 2016 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 7а, ал. 3 думите „министъра на
финансите“ се заменят с „председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
2. В чл. 12, ал. 1 думите „министърът на
финансите по предложение на председателя“
се заменят с „директорът на дирекция „Финансово разузнаване“.
3. В чл. 17:
а) в ал. 1 думите „министъра на финансите
и“ се заличават;
б) алинея 2 се отменя.
4. В чл. 19:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато лице по чл. 3, ал. 2 не изпълни
задълженията си по този закон, председателят
на Държавна агенция „Национална сигурност“
може да го задължи да предприеме конкретни мерки, необходими за отстраняване на
нарушението.“;
б) в ал. 2 думите „министъра на финансите“ се заменят с „председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“.
5. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
а наказателните постановления се издават от
председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от оправомощени от
него длъжностни лица.“
§ 97. В Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98
от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30,
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65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89
от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12,
19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и
61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38,
53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г.,
бр. 22 и 98 от 2014 г. и бр. 62, 95, 96 и 101 от
2015 г.) в чл. 114, ал. 4 след думите „Органите
по ал. 2“ се добавя „или оправомощени от
тях длъжностни лица“.
§ 98. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66
и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г. и
бр. 52, 60 и 61 от 2015 г.) в допълнителните
разпоредби се създава § 3а:
„§ 3а. Министърът на вътрешните работи
може да делегира свои правомощия по този
закон на заместниците си или на други длъжностни лица от министерството.“
§ 99. В Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от
2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73
от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 42
и 79 от 2015 г. и бр. 32 от 2016 г.) в чл. 119,
ал. 4 след думите „министъра на вътрешните
работи“ се добавя „или от оправомощено от
него длъжностно лице“.
§ 100. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.;
изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88,
93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1,
13 и 61 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70
и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14,
42, 56, 74 и 79 от 2015 г. и бр. 39 от 2016 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 13, ал. 3, изречение трето след
думата „работи“ се добавя „или писмено
оправомощеният от него главен секретар на
МВР“ и след думите „Национална сигурност“
се добавя „или писмено оправомощеният от
него заместник-председател“.
2. В чл. 16, ал. 4 след думите „секретар на
МВР“ се добавя „или писмено оправомощеният
от него заместник главен секретар на МВР“.
3. В чл. 17 след думите „секретар на МВР“
се добавя „или писмено оправомощеният от
него заместник главен секретар на МВР“.
4. В чл. 19 след думите „секретар на МВР“
се добавя „или писмено оправомощеният от
него заместник главен секретар на МВР“.
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5. В чл. 30, ал. 3 след думите „секретар
на МВР“ се добавя „или писмено оправомощеният от него заместник главен секретар
на МВР“.
§ 101. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и
44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22,
27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от
2015 г. и бр. 33, 59 и 62 от 2016 г.) в чл. 62,
ал. 6, т. 7 след думата „разкриването“ съюзът
„и“ се заменя с „и/или“.
§ 102. Законът влиза в сила от 1 януари
2017 г., с изключение на:
1. параграфи 6 – 8, § 12, т. 1, 2 и 4, § 13,
§ 14, § 18 – 20, § 23, § 26 – 31, § 32, т. 1 и 4,
§ 33 – 39, § 41 – 48, § 49 относно чл. 187, ал. 3,
изречение първо, § 50 – 59, § 61 – 65, § 81 – 85,
§ 86, т. 4 и 5, § 87, т. 3, § 90, т. 1, § 91, т. 2 и
3, § 92, § 93 и § 97 – 101, които влизат в сила
от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 32, т. 2 и 3, § 49 относно
чл. 187, ал. 3, ново изречение второ, § 69 – 72,
§ 76 относно лицата по § 70, § 78 по отношение на служителите по § 69 и § 70, § 79
по отношение на слу ж ителите по § 69 и
§ 70, § 91, т. 1 и § 94, които влизат в сила
от 1 февруари 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 6 октомври 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8106

РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Българската теле
графна агенция, включващ и финансов отчет,
за периода 1 януари 2015 г. – 31 декември
2015 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за
Българската телеграфна агенция
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Българската
телеграфна агенция, включващ и финансов
отчет, за периода 1 януари 2015 г. – 31 декември 2015 г.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 6 октомври 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8105
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РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание през
октомври и ноември 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 74 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Народното събрание не провежда пленарни заседания за времето от 12 октомври
до 4 ноември 2016 г. включително.
2. За времето от 12 октомври до 4 ноември
2016 г. включително народните представители
не ползват служебен транспорт от Народното
събрание, с изключение на дните, в които са
участвали в заседания на парламентарните
комисии.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 октомври 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8253

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
ОТ 7 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за осъществяване на техническата и безопас
ната експлоатация на язовирните стени и на
съоръженията към тях, както и на контрол
за техническото им състояние
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата
и безопасната експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към тях, както и
на контрол за техническото им състояние.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за осъществяване на
техническата и безопасната експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол за техническото им
състояние
Ч А С Т

П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Предмет
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията
и редът за осъществяване на техническата
и безопасната експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към тях, както и
на контрол за техническото им състояние.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

Чл. 2. С наредбата се определят:
1. правата и задълженията на собствениците и операторите на язовирни стени и
съоръженията към тях, наричани по-нататък
„собственици“ и „оператори“;
2. изискванията за осъществяване на техническата експлоатация в различните є етапи;
3. изискванията за осигуряване на безопасна експлоатация в нормални, екстремни
и аварийни условия;
4. набирането и обработката на информацията от метеорологичния, хидрологичния
и техническия мониторинг – за големите
язовирни стени, и от техническия мониторинг – за малките язовирни стени;
5. редът за извършване на оценка на сигурността, анализи за техническото състояние и
формиране на експертни технически съвети
за приемането им;
6. архивирането и въвеждането на регистър и единна номенклатура за съхраняваната
документация за язовирните стени и съоръженията към тях;
7. за д ъ л жени я та и о т г оворнос т и т е на
оператора на язовирна стена, както и редът
и начинът, по който той ще осъществява
дейността си;
8. използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на дейността на
собствениците на водностопанските системи и
хидротехническите съоръжения, включително
на язовирни стени и/или съоръженията към тях;
9. осъществяването на контрола върху техническото състояние и условията за експлоатация на язовирните стени и съоръженията
към тях;
10. извеждане от експлоатация и/или ликвидиране на язовирни стени и съоръженията
към тях.
Чл. 3. Наредбата се прилага за язовирни
стени и прилежащите им:
1. облекчителни съоръжения и енергогасители;
2. водовземни съоръжения;
3. контролно-измервателна система;
4. други специфични съоръжения и системи,
свързани с поддръжката и експлоатацията на
язовирните стени.
Чл. 4. (1) Собственикът стопанисва, поддържа, организира, провежда, ръководи и
осъществява техническата и безопасната експлоатация на язовирната стена и съоръженията
към нея и отговаря за тяхната сигурност и
опазването на околната среда в съответствие
с изискванията на наредбата.
(2) Собственик, който не отговаря на
изиск ванията за оператор на язовирна стена,
възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация
на язовирната стена и на съоръженията към
нея на лице, което отговаря на изискванията
на наредбата.
(3) Собственикът и операторът уреждат
взаимоотношенията си с договор или с акт
на компетентен орган, с който се възлагат
функциите на оператора.
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(4) В 7-дневен срок от подписването на
договора или от издаването на акта по ал. 3
собственикът предоставя копие от него на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
(5) Лицата, на които със Закона за водите
(ЗВ) е възложено стопанисването на комплексните и значими язовири по приложение
№ 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, до
издаването на акт от съответния компетентен
орган за възлагане на функциите на оператор
осъществяват дейностите по техническата
и безопасната експлоатация на язовирните
стени и съоръженията към тях, предвидени
за собственика/оператора на язовирна стена,
съгласно наредбата.
Чл. 5. Собственикът/операторът посредством техническо обслужване, ремонти и
реконструкции осигу рява сигу рност, дълготрайност и ефективност на язовирните
стени и съоръженията към тях и опазване
на околната среда.
Чл. 6. Собственикът, съответно операторът,
е длъжен да въвежда данни за техническото
състояние на язовирните стени и съоръженията
към тях в информационна система по ред, в
обем и по начин, определени в наредбата по
чл. 141, ал. 1, т. 3 ЗВ.
Чл. 7. Собственикът на язовирната стена и
на съоръженията към нея e отговорен за неизпълнението на задълженията по тази наредба.
Раздел II
Класификация на язовирните стени и съо
ръженията към тях
Чл. 8. (1) Язовирните стени се класифицират в зависимост от типа на конструкцията,
както следва:
1. гравитачни – язовирни стени от бетон
или насип;
2. контрафорсни – масивни и многодъгови;
3. дъгови.
(2) Язовирните стени се класифицират в
зависимост от строителните материали и
технологията на изграждане, както следва:
1. бетонни – масивни от конвенционален
бетон или валиран бетон, масивни облекчени, масивни – контрафорсни тип „Ньоцли“,
и дъгови;
2. насипни – земни, каменни и смесени;
3. зидани;
4. намивни.
(3) В зависимост от техните обобщени
параметри – височина, дължина по короната,
обем на водохранилището, и в съответствие с
класификацията на Международната комисия
по големите язовири (ICOLD) големи язовирни стени са тези, които отговарят поне
на едно от следните условия:
1. височина на стената, мерена от повърхността на фундиране до короната, по-голяма
от 15 m;
2. височина на стената между 10 m и 15 m,
когато притежават поне една от следните
характеристики:
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а) обем над 1 000 000 m 3;
б) пропускателна способност на облекчителните съоръжения, по-голяма от 2000 m 3/сек.
(4) Язовирни стени, които не отговарят
на нито едно от условията по ал. 3, са малки
язовирни стени.
Чл. 9. (1) Облекчителни съоръжения към
язовирни стени са:
1. преливниците;
2. основните изпускатели.
(2) По своята конструкция и по начина на
действие при пропускане на високите води
преливниците се класифицират като:
1. преливници с неконтролируема пропускателна способност (без затворни органи);
2. преливници с контролируема пропускателна способност (със затворни органи).
Чл. 10. Основните изпускатели, преливниците и водовземните съоръжения могат да
са неразделна част от язовирните стени или
самостоятелни и независими от язовирните
стени съоръжения.
Чл. 11. (1) Язовирните стени и съоръженията към тях в зависимост от характеристиките,
значимостта, сложността и рисковете при
експлоатация се категоризират в съответствие
с чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „д“ от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и с чл. 2,
ал. 5, т. 1 от Наредба № 1 на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
от 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.) като
съоръжения първа категория.
(2) Класификацията на язовирните стени и
съоръженията към тях в зависимост от тяхното
предназначение, изискванията за дълготрайност и сигурност и последиците при авария
и/или разрушение, както и в зависимост от
мощността на хидроенергийния обект, когато
са част от него, се извършва в съответствие с
Наредба № 14 на министъра на регионалното
развитие и благоустройството и министъра на
енергетиката от 2005 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане
и ползване на обектите и съоръженията за
производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (обн., ДВ,
бр. 53 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2006 г.).
Чл. 12. К ласификацията на язовирните
стени и на съоръженията към тях по тази
наредба се отбелязва в досието на обекта.
Раздел IIІ
Организационна структура на експлоатацията
на язовирните стени и съоръженията към тях
Чл. 13. (1) Управлението на техническата
експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях се осъществява на две нива:
1. ниво собственик;
2. ниво оператор.
(2) Собственикът или операторът могат
да създават, преобразуват и закриват експлоатационни звена за техническа експлоатация – техни поделения, осъществяващи
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техническата експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към тях, обособени
на териториален и/или обектов принцип.
Чл. 14. (1) Със заповед на собственика
се определят графиците за извършване на
т ех н и ческ и п реглед и на с ъс т оя н ие т о на
язовирните стени и съоръженията към тях
съгласно програмата за технически контрол
и инструкциите за експлоатация. В заповедта
се определя и съставът на комисията, която
ще извършва прегледите.
(2) В случаите по чл. 4, ал. 2 заповедта се
съгласува с оператора.
(3) Собственикът приема анализите за
техническото състояние и протоколите от
прегледите и заключенията за техническото
състояние на язовирните стени и съоръженията
към тях и взема решение за продължаване
на експлоатацията им.
(4) Всяка година до 31 януари собственикът по своя преценка или по предложение на
оператора е длъжен да определи графиците
за текущ ремонт за съответната година на
язовирните стени и съоръженията към тях.
(5) Собственикът взема решения и осиг у рява финансирането за извършване на
техническата експлоатация, основни ремонти
и реконструкции на язовирни стени и съоръженията към тях – по своя преценка или по
предложение на оператора, при спазване на
нормативните изисквания.
(6) Собс т вен и к ът заснема язови рн и т е
стени и съоръженията към тях за попълване
на досието.
Чл. 15. (1) Операторът на язовирна стена
може да е физическо лице – хидроспециалист,
или юридическо лице, което разполага със служител – хидроспециалист, за осъществяване
на дейностите по стопанисване, поддържане
и експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях, възложени му от собственика.
(2) Един хидроспециалист може да изпълнява дейностите по ал. 1 на не повече от 70
язовирни стени и съоръженията към тях.
Чл. 16. (1) Операторът:
1. извършва измервания с контролно-измервателни системи (КИС) в съответствие с
програмата за технически контрол;
2. осигурява първичната обработка на дан
ните, получени от КИС, анализира и извършва
оценка на информацията и изготвя индивидуална оценка на техническото състояние на
язовирните стени и съоръженията към тях;
3. подготвя предложения за ремонт, реконструкция, извеждане от експлоатация и
ликвидация на язовирни стени и съоръженията
към тях, като документацията от извършените
дейности се предоставя на собственика за
класиране и съхраняване в досието на обекта;
4. упражнява контрол при извършване на
ремонт, реконструкция, извеждане от експлоатация и ликвидация на язовирните стени и
съоръженията към тях;
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5. осъществява контрол над експлоатационните звена относно поддръжката на язовирните
стени и съоръженията към тях;
6. осигурява контролни измервания на
опорната геодезична мрежа за оценка на
деформации на язовирните стени и съоръженията към тях;
7. осъществява контрол на работата на
съоръженията под вода;
8. осигурява необходимия екип от специалисти за безопасната експлоатация на язовирната
стена и съоръженията към нея, на машинното
и на електротехническото оборудване;
9. провежда обучения за повишаване квалификацията на персонала за техническа
експлоатация към звената;
10. осигурява организацията и участието
на свои специалисти в провеждането на ежегодните технически прегледи на състоянието
на язовирните стени и съоръженията към тях;
11. сформира състава и провежда заседания
на техническия съвет;
12. докладва на експертен технически съвет,
назначен от собственика, изготвен Анализ на
техническото състояние на язовирната стена и
съоръженията към нея за период не по-голям
от 3 години;
13. актуализира програмата за технически
контрол;
14. изготвя и актуализира аварийния план
на обектите съгласно Закона за защита от
бедствия;
15. поддържа база данни на язовирните
стени и съоръженията към тях;
16. извършва огледи на съоръженията и
включва резултатите от тях в досието на обекта;
17. уведомява собственика за извънредни
ситуации и опасност от аварии в работата
на съоръженията на базата на проведените
измервания;
18. задейства и участва със свои представители при привеждането на аварийния план
на обекта при работа на язовирните стени и
съоръженията към тях в екстремни и аварийни условия;
19. обслужва системите за метеорологичен,
хидрологичен и технически мониторинг на
язовирните стени и съоръженията към тях;
20. при необходимост осигурява измерване
на наносите, отложени във водохранилището;
21. обезпечава изпълнението на всички
изисквания по ЗВ и по тази наредба за непрекъсната и безопасна работа на язовирните
стени и съоръженията към тях и на машинната
и електрическата част към тях;
22. съхранява в досието на обекта цялата
документация на язовирните стени и съоръженията към тях – от проектирането до
ликвидацията;
23. изготвя периодични доклади за състоянието на поверените му язовирни стени и
съоръженията към тях;
24. в рамките на своята компетентност
предприема действия за изпълнение на предписанията, дадени по реда на чл. 138а, ал. 3,
т. 2 ЗВ;
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25. въвежда данни в информационната
система, предоставена от ДАМТН.
(2) Операторът подписва всички данни от
мониторинга на хартиен носител и ги предава
на собственика за съхранение и въвеждане в
информационната система на ДАМТН.
Ч А С Т

В Т О Р А

ЕКСПЛОАТА ЦИ Я Н А ГОЛЕМИТЕ ЯЗО
ВИРНИ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА
КЪМ ТЯХ
Г л а в а

п ъ р в а

ЕТАПИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГОЛЕМИТЕ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
Раздел I
Въвеждане в експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към тях
Чл. 17. (1) Разрешението за ползване на
големите язовирни стени и на съоръженията
към тях установява законността на ползването им съобразно тяхното предназначение,
в съответствие с проектните изисквания и
действащата нормативна уредба.
(2) Въвеждането в експлоатация на големите язовирни стени и съоръженията към тях се
извършва при условията и по реда на Наредба
№ 2 на министъра на регионалното развитие
и благоустройството от 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 (обн.,
ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от
2005 г., бр. 98 от 2012 г. и бр. 65 от 2016 г.).
Чл. 18. (1) За големите язовирни стени и
съоръженията към тях се извършват:
1. единични изпитвания на всяко съоръжение;
2. комплексни изпитвания;
3. седемдесет и два часови проби при експлоатационни условия.
(2) Изпитванията по ал. 1 се определят от
действащата техническа нормативна уредба,
от проектанта, от доставчика на съоръженията, както и с договорите за изпълнение на
строителството.
Чл. 19. По време на пробата по чл. 18,
ал. 1, т. 3 се извършват измервания с КИС
и огледи на горен и долен участък съгласно
програмата за технически контрол.
Чл. 20. По време на строителството и при
провеждането на изпитванията на големите
язовирни стени и на съоръженията към тях
за въвеждането им в експлоатация се съставят документите, изисквани по Наредба № 3
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството от 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 37 от 2004 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 98
от 2012 г. и бр. 65 от 2016 г.).
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Раздел II
Начален етап на експлоатация на големите
язовирни стени и на съоръженията към тях
Чл. 21. Началният етап на експлоатация на
големите язовирни стени и на съоръженията
към тях започва с въвеждането им в експлоатация и е с продължителност не по-малка
от две години.
Чл. 22. (1) Първите наблюдения на показанията на вградени в големи язовирни стени
елементи на КИС се извършват по време на
строителството, а при доказана невъзможност
за това – непосредствено след въвеждането
им в експлоатация.
(2) Наблюденията и измерванията на язовирни стени и на съоръженията към тях в
началния етап на експлоатация се извършват
през интервали, по-малки спрямо тези в етапа
на редовна експлоатация и които са посочени
в проекта за експлоатация и в програмата за
технически контрол.
(3) Наблюденията върху горния и долния
участък се извършват в съответствие с проекта
за експлоатация.
Чл. 23. (1) За отстраняване на евентуални
скрити дефекти се предвижда гаранционен
срок, определен съгласно чл. 160, ал. 4 и 5
ЗУТ и от Наредба № 2 от 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, който не се
обвързва с продължителността на началния
етап на експлоатация.
(2) Непосредствено преди изтичането на
гаранционния срок се извършва преглед на
големите язовирни стени и на съоръженията
към тях от комисия, назначена със заповед
на собственика. В състава на комисията се
включват представители на строителя и на
оператора, в случай че има такъв.
Чл. 24. Началният етап на експлоатация
завършва с изготвена от проектанта оценка
на сигурността и анализ на техническото
състояние на големите язовирни стени и съоръженията към тях, съдържаща и преценка
на възможността за преминаване в етап на
редовна експлоатация.
Раздел III
Етап на редовна експлоатация на големите
язовирни стени и на съоръженията към тях
Чл. 25. (1) Етапът на редовна експлоатация
е времето между завършването на началния
етап на експлоатация и извеждането на язовирни стени и на съоръженията към тях от
експлоатация.
(2) Тех ническата експлоатаци я на машинното и на електрическото оборудване на
големите язовирни стени и на съоръженията
към тях се осъществява съгласно изисква-
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нията на съответната нормативна уредба, в
постоянна готовност за работа и в техническо
състояние, осигуряващо проектните изисквания за водоплътност, якост, деформируемост
и устойчивост.
(3) В етапа на редовна експлоатация се
провежда технически контрол върху големите
язовирни стени и съоръженията към тях, въз
основа на който се оформя документация,
която се съхранява в досието на обекта.
Чл. 26. (1) Състоянието на големите язовирни стени и на съоръженията към тях се
следи по начини, указани в проекта за експлоатация и в инструкциите за експлоатация.
(2) Собствениците са длъжни да осигуряват
безопасната работа на язовирните стени и на
съоръженията към тях.
Чл. 27. (1) Два пъти годишно – от 1 март
до 30 април и от 1 септември до 30 септември, собственикът назначава комиси я за
извършване на технически преглед, в чийто
състав задължително се включват следните
специалисти – хидроинженер, машинен инженер, електроинженер, или друга подходяща
специалност, която извършва прегледи на
състоянието на големите язовирни стени и на
съоръженията към тях, на горния и на долния
участък, както и на машинното, електрическото и хидравличното оборудване на големите
язовирни стени и на съоръженията към тях.
(2) Назначената от собственика комисия
прави тех ни ческ и преглед на на ли чни те
хидравл ични машини и механизми, на качествата на маслата и съответствието им
с изискванията, заложени в техническите
паспорти.
(3) По време на техническите прегледи по
ал. 1 се извършват основен оглед и пробни
манипулации със затворните органи – за
установяване на техническото състояние и
експлоатационната им готовност, от право
способен персонал.
(4) На съоръженията, които се намират
постоянно под вода, периодично, най-малко
веднъж на 5 години, се извършва оглед от
водолази.
(5) Резултатите от техническите прегледи
по ал. 1 се отразяват в протоколи, които се
подписват от всички членове на комисията.
(6) Документите, отразяващи резултатите
от прегледите (огледите), профилактиката и
изпитванията, се съхраняват в досието на
обекта и подлежат на проверка от Комисията
за обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени
(КОТЕСЯС), назначена от областния управител по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите
и от ДАМТН.
(7) Собствениците/операторите са длъжни
да предоставят при поискване документацията
по ал. 6 на ДАМТН.
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Чл. 28. (1) Копия от заповедите и протоколите по чл. 27, ал. 1 и 5 се изпращат в
ДАМТН на хартиен носител или по електронен
път в 14-дневен срок от приключването на
техническите прегледи.
(2) Протоколите по чл. 27, ал. 5 се изпращат и на съответния областен управител за
нуждите на КОТЕСЯС – на хартиен носител
или по електронен път.
Раздел IV
Ремонт и реконструкция на големите язовирни
стени и на съоръженията към тях
Чл. 29. (1) Видът, обемът и графиците за
извършване на ремонтните работи се определят от собственика въз основа на протоколите от прегледите за състоянието на
язовирните стени и на съоръженията към тях
или на предписанията, дадени от КОТЕСЯС
и ДАМТН.
(2) За графика на извършване на ремонтите
на язовирните стени и на съоръженията към
тях предварително се уведомяват водоползвателите.
Чл. 30. (1) Текущите ремонти се изпълняват
по предложение на оператора и след решение
на собственика.
(2) Приемането на големите язовирни стени и на съоръженията към тях след текущ
ремонт се извършва от комисия, назначена
от собственика, с протокол, който се предава
за съхранение в досието на обекта.
Чл. 31. (1) Основните ремонти и реконструкциите на големите язовирни стени и на
съоръженията към тях, както и разрешаването
им за ползване се извършват при условия и
по реда, предвидени в ЗУТ и в Наредба № 2
от 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.
(2) Документацията от ремонтите и реконструкциите се съхранява в досието на обекта.
Раздел V
Извеждане на големи язовирни стени и на
съоръженията към тях от експлоатация и
ликвидацията им
Чл. 32. Големите язовирни стени и съоръженията към тях се извеждат от експлоатация
и/или се ликвидират, когато се установи, че:
1. сигурността им не е гарантирана съгласно
нормативните изисквания;
2. не отговарят на нормативните изисквания
за опазване на околната среда.
Чл. 33. (1) Искане за извеждане от експлоатация и/или ликвидация се прави от собственика след извършване на индивидуална
оценка от оператора и изготвяне на комплексна
оценка на работата и ефективността на голя-
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мата язовирна стена и на съоръженията към
нея, включително след извършените ремонти
и реконструкции, по отношение на:
1. тяхната сигурност за безопасна експлоатация съгласно изискванията на нормативните
документи;
2. влиянието върху околната среда, човешкото здраве и материалните ценности.
(2) Комплексната оценка съдържа и анализ
на възможните последици от извеждането от
експлоатация и/или ликвидирането на голяма
язовирна стена и/или съоръжения към нея.
(3) Комплексната оценка за работата и
ефективността на язовирната стена и на съоръженията към нея се извършва чрез възлагане
от собственика на експерти, притежаващи
необходимата квалификация, и съгласно изискванията на нормативната уредба.
(4) Докладът за извършена комплексна
оценка за работата и ефективността на голямата язовирна стена и на съоръженията
към нея заедно с индивидуалната оценка се
разглеждат от експертен технически съвет,
определен със заповед от собственика, и се
одобряват от него.
Чл. 34. (1) За издаване на разрешение за
извеждане от експлоатация и/или ликвидация
на язовирната стена и/или на съоръженията
към нея собствениците подават заявление по
образец, утвърден от председателя на ДАМТН,
в което се посочват:
1. данните за собственика на язовирната
стена и съоръженията към нея – трите имена и постоянен адрес за физическите лица,
съответно наименование, фирма и седалище,
ЕИК/БУЛСТАТ – за юридическите лица и за
едноличните търговци;
2. адрес за кореспонденция, включително
електронен адрес – при наличие на такъв;
3. телефон и факс за връзка с лицето, което
управлява и представлява собственика;
4. параметрите на исканото.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. акт за собственост на обекта;
2. актуална скица;
3. индивидуалната оценка, извършена от
собственика, съответно от оператора;
4. докладът за извършена комплексна оценка за работата и ефективността на язовирната
стена и на съоръженията към нея, одобрен
от експертния технически съвет;
5. протоколи от извършени проверки на
техническото състояние на язовирната стена
и на съоръженията към нея;
6. заверено копие на документ за заплатена
държавна такса за издаване на разрешение.
Чл. 35. (1) Заявлението за издаване на
разрешение за извеждане от експлоатация и/
или ликвидация на голямата язовирна стена
и/или на съоръженията към нея се подава до
председателя на ДАМТН.
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(2) Председателят на ДАМТН в 20-дневен
срок:
1. проверява дали заявлението съдържа
изискващите се информация и приложения
съгласно обявения образец;
2. извършва преценката на техническото
състояние на язовирната стена и на съоръженията към нея по чл. 48.
(3) Когато не са изпълнени изискванията на
чл. 34, председателят на ДАМТН уведомява
собственика на голямата язовирна стена да
отстрани несъответствията в срок до един
месец.
(4) Когато при преценката по ал. 2, т. 2
се установи, че голямата язовирна стена и
съоръженията към нея се намират в неизправно – неработоспособно или предаварийно техническо състояние, председателят на ДАМТН
издава заповед, с която налага принудителна
административна мярка.
(5) При н у ди т ел н и т е а д м и н ис т рат и вн и
мерки за язовирите от приложение № 1 към
чл. 13, т. 1 ЗВ се прилагат с решение на Министерския съвет.
Чл. 36. (1) В 14-дневен срок от изтичането
на срока по чл. 35, ал. 2 или 3 председателят
на ДАМТН със заповед назначава експертен
съвет, който да разгледа индивидуалната
оценка, извършена от оператора, и доклада
за извършена комплексна оценка за работата
и ефективността на голямата язовирна стена
и съоръженията към нея.
(2) Функциите, задачите и съставът на
експертния съвет се определят с правилник,
издаден от председателя на ДАМТН.
(3) В едномесечен срок от издаването на
заповедта по ал. 1 експертният съвет разглежда заявлението на собственика на язовирната
стена и представените с него документи. По
преценка на членовете на експертния съвет
заявлението на собственика може да се допълва и с други документи, имащи значение
за преценката на техническото състояние на
язовирната стена и на съоръженията към нея.
(4) Експертният съвет приема мотивирано
становище, с което уважава или отхвърля
искането на собственика на голямата язовирна стена и на съоръженията към нея.
Становището се подписва от всички членове
и се предоставя на председателя на ДАМТН
в 7-дневен срок от приключването на работата на съвета.
(5) Председателят на ДАМТН въз основа на
становището по ал. 4 в 7-дневен срок издава:
1. разрешение за извеждане от експлоатация
и/или ликвидация на голямата язовирна стена
и/или на съоръженията към нея;
2. отказ за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация и/или ликвидация
на голямата язовирна стена и/или на съоръженията към нея.
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(6) Отказът за издаване на разрешение за
извеждане от експлоатация и/или ликвидация
на голямата язовирна стена и/или на съоръженията към нея подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 37. Извеждане от експлоатация и/или
ликвидиране на големите язовирни стени и
на съоръженията към тях се извършва по
работен проект, изготвен от проектант и
одобрен в съответствие с действащата нормативна уредба.
Чл. 38. Ликвидирането на големи язовирни стени и/или на съоръженията към тях се
извършва при спазване на действащата нормативна уредба в строителството, без това
да доведе до намаляване на проводимостта
на речното русло и без да застраши околната среда, човешкото здраве и материалните
ценности.
Чл. 39. Собственикът на голяма язовирна
стена и на съоръженията към нея, подлежащи
на извеждане от експлоатация и/или ликвидация, предоставя информация за процеса на
извеждане от експлоатация и/или ликвидация
на ДАМТН, на съответната басейнова дирекция за управление на водите, на областния
управител и на кмета на общината в съответствие с изискванията на нормативната уредба.
Раздел VI
Изисквания за гарантиране сигурността на
големите язовирни стени и на съоръженията
към тях в условията на експлоатация
Чл. 40. (1) Изискванията за гарантиране на
сигурността на големите язовирни стени и на
съоръженията към тях се определят в проекта
за техническа експлоатация и в инструкциите
за експлоатация.
(2) Собственикът/операторът осигурява
периодична оценка на носещата способност и
на устойчивостта на големите язовирни стени
и съоръженията към тях в зависимост от:
1. актуализираната хидроложка информация;
2. промените в сеизмоложката информация;
3. промените в качеството на основата,
строителните материали и конструкцията;
4. промените в резултат на антропогенна
дейност;
5. резултатите от измерванията и оценка
на работата на КИС;
6. промените в нормативната уредба за
проектиране.
(3) Инструкциите за експлоатация се актуализират при промяна на основни параметри
на съоръженията, условията за тяхната експлоатация или промяна на нормативната уредба.
Чл. 41. Рискът при експлоатаци ята на
големите язовирни стени и на съоръженията
към тях се обуславя от:
1. вероятността от настъпване или от настъпили природни бедствия;
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2. специфичните топографски и геоложки
условия и конструкцията на съоръженията;
3. специфичната човешка дейност;
4. последиците от евентуално компрометиране на язовирната стена и/или на съоръженията към нея.
Чл. 42. Не се допуска разполагането и
достъпът на плаващи и подводни съдове и
съоръжения на разстояние, по-малко от 1000 m
от големите язовирни стени по чл. 8, ал. 3 и
съоръженията към тях.
Чл. 43. Сигурността на големите язовирни
стени и на съоръженията към тях в условията
на експлоатация се оценява чрез наблюдение
и контрол на показатели за:
1. конструктивната им сигурност;
2. технологичната им сигурност;
3. влиянието им върху околната среда.
Чл. 44. Конструктивната сигурност е способността на големите язовирни стени и на
съоръженията към тях и на основата им да
запазват:
1. обща и местна якост, носеща способност;
2. обща устойчивост;
3. филтрационна устойчивост;
4. пукнатиноустойчивост;
5. коравина;
6. якост на умора;
7. мразоустойчивост;
8. корозионна устойчивост;
9. износоустойчивост;
10. температурна устойчивост;
11. устойчивост срещу биокорозия.
Чл. 45. Технологичната сигурност е способността на големите язовирни стени и съоръженията към тях да изпълняват основните
си функции според показатели за:
1. геометрично съответствие с проекта
(кота било язовирна стена, най-висока кота
противофилтрационно устройство, коти водно
ниво, напор, наклони, пропускна способност
и др.);
2. съответствие на свойствата на материалите (якост, водоплътност, градиенти на
напора, коефициент на филтрация);
3. технологичен срок на експлоатация.
Чл. 46. Влиянието на големите язовирни
стени и съоръженията към тях върху околната
среда се оценява по показатели за качеството
на околната среда и степента на застрашеност
на живота и здравето на хората и на материалните ценности.
Чл. 47. (1) Показателите за конструктивна
и технологична сигурност и за опазване на
околната среда се определят в проектната
документация и в проекта за техническа
експлоатация.
(2) Собст веник ът/операторът следи за
появата на качествени и количествени признаци за нарушаването на показателите по
ал. 1, определени в проекта за техническа
експлоатация.
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(3) Контролираните в периода на експлоатация параметри се сравняват с проектните
и прогнозираните стойности, получени въз
основа на данни от предходни наблюдения
и измервания.
Чл. 48. Техническото състояние на големите язовирни стени и на съоръженията към
тях се определя като:
1. изправно, когато отговаря на показателите за сигурност по чл. 43;
2. неизправно – частично работоспособно,
когато:
а) е нарушен поне един от показателите
за технологична сигурност без опасност за
конструктивната сигурност; в този случай се
предприема ремонт;
б) е нарушен поне един от показателите за
конструктивна сигурност и/или показателите
за опазване на околната среда при удовлетворени показатели за технологична сигурност;
в този случай – след анализ на техническото
състояние, се налагат ограничения в натоварването и се предприема ремонт;
3. неизправно – неработоспособно, когато
са нарушени показатели за технологична
сигурност и конструктивна сигурност; в този
случай се налагат ограничения в натоварването
и се предприемат ремонт или реконструкция;
4. предаварийно, когато техническото състояние е определено като неизправно – неработоспособно и по-нататъшната им експлоатация
е недопустима поради опасност за живота на
хора, материални ценности и околна среда; в
този случай се извеждат от експлоатация до
довеждане в състоянието по т. 1.
Чл. 49. В случай на нарушаване на изправното състояние на големите язовирни стени
и на съоръженията към тях собственикът,
съответно операторът, е длъжен:
1. при констатиране на повреда – да извърши извънреден технически преглед и анализ
на техническото състояние и да предложи
на собственика вида и обема на ремонтните
работи или да предложи изготвяне на проект
при необходимост от такъв;
2. при наличие на процес, застрашаващ
язовирните стени и съоръженията към тях
с постепенен отказ, да уведоми собственика, който възлага измервания и оценка на
сигурността и предприемане на действия за
ремонт и реконструкция на язовирните стени
и съоръженията към тях или извеждането им
от експлоатация;
3. при поява на внезапен отказ на основно съоръжение – да реагира съобразно аварийните планове за действие и да уведоми
собственика.
Чл. 50. Сигурността на големите язовирни
стени и на съоръженията към тях се оценява
по показателите за конструктивна и технологична сигурност и по показателите за опазване
на околната среда.
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Чл. 51. При оценка на сигу рност та на
големите язовирни стени и на съоръженията
към тях се извършва:
1. актуализация на класификацията на
съоръжението;
2. анализ на резултатите от прегледите на
техническото състояние;
3. анализ на резултатите от работата на
КИС и базата данни от мониторинга;
4. оценка на методите за наблюдение и
контрол;
5. оценка на инструкциите за експлоатация;
6. оценка на резултати от провеждането
на периодични проверки на състоянието на
всички видове оборудване;
7. оценка на резултати от проверки за готовност на звената за действия по аварийния
план и проиграване на аварийна ситуация;
8. оценка на резултати от проверки за
изпълнение на предписанията от предишни
анализи на сигурността;
9. изработване на заключения и препоръки.
Чл. 52. Оценката за сигурността на големите язовирни стени и на съоръженията към
тях се извършва в зависимост от етапа на
експлоатация и техническото им състояние, в
съответствие с изискванията на тази наредба
и се възлага от собственика и/или по предписание на КОТЕСЯС и ДАМТН.
Раздел VІІ
Експлоатация на големите язовирни стени и
на съоръженията към тях в нормални условия
Чл. 53. Нормални условия на експлоатация
на големите язовирни стени и на съоръженията
към тях са условия, при които режимът на
работа достига до граничните изчислителни
натоварвания, предвидени в проекта, без данни
за нарушаване на изправното им състояние.
Чл. 54. Експлоатацията на големи язовирни
стени и на съоръженията към тях при нормални условия се осъществява съгласно проекта
за техническа експлоатация и инструкциите
за експлоатация.
Чл. 55. Експлоатацията на облекчителните
и водовземните съоръжения съгласно изискванията на тази наредба се регламентира в
инструкциите за експлоатация.
Чл. 56. За задвижването на затворните
органи на облекчителните и водовземните
съоръжения се осигурява предвиденото по проект електрозадвижване и ръчно задвижване.
Чл. 57. Собственикът, съответно операторът,
осигурява безопасна работа на големите язовирни стени и на съоръженията към тях, като:
1. изпълнява програмата за технически
контрол и спазва инструкциите за експлоатация на язовирните стени и на съоръженията
към тях;
2. извършва експлоатация и ремонт на
язовирните стени и съоръженията към тях,
поддържа в изправност комуникационните и
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пътните връзки с държавната и общинската
пътна мрежа, транспортната техника и производствено-складовата база;
3. поддържа в готовност и в наличност
авариен резерв от материали и резервни части;
4. извършва обработ ка на данни те за
наблюдаваните явления, получени от метеорологичния, хидрологичния и техническия
мониторинг;
5. извършва огледи на горен и долен участък;
6. изготвя анализи за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията
към тях;
7. извършва технически прегледи на експлоатационното състояние на язовирните
стени и съоръженията към тях и на горния
и долния участък;
8. извършва извънреден технически преглед
на техническото състояние след настъпване
на извънредно събитие;
9. периодично провежда тренировки за
действие при аварийни условия и актуализира
аварийния план на обекта.
Раздел VІІІ
Експлоатация на големите язовирни стени и
на съоръженията към тях в екстремни условия
Чл. 58. Екстремни условия на експлоатация
на големите язовирни стени и на съоръженията към тях са условия, при които режимът
на работа на язовирната стена и на едно
или повече съоръжения към нея надхвърля
изчислителните натоварвания, като всички
съоръжения запазват работоспособно техническо състояние.
Чл. 59. Експлоатацията на големите язовирни стени и на съоръженията към тях при
екстремни условия се осъществява съгласно
проекта за експлоатация, инструкциите за
експлоатация и аварийния план на обекта.
Чл. 60. (1) Аварийните планове на големите
язовирни стени и на съоръженията към тях
се изготвят от собственика или от оператора
по реда на чл. 35 от Закона за защита при
бедствия и със съдържание, предвидено в
чл. 138а, ал. 1 ЗВ.
(2) Аварийният план се съгласува с кмета
на общината и със собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реката.
(3) Собствениците на обектите по ал. 1
осигуряват за своя сметка предвидените в
аварийните планове мероприятия, сили и
средства за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи.
Чл. 61. Операторът осигурява безопасна
работа на големите язовирни стени и на
съоръженията към тях в екстремни условия,
като изпълнява:
1. програмите за технически контрол;
2. аварийния план на обекта;
3. инструкциите за експлоатация на съоръженията.
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Чл. 62. След провеждане на висока вълна
собственикът/операторът извършва преглед
на техническото състояние на голямата язовирна стена, на преливните, водовземните,
изпускателните и гасителните съоръжения и
на долен и горен участък. При необходимост
се предприемат ремонтно-възстановителни
работи.
Чл. 63. След потенциално застрашаващи
сигурността на голямата язовирна стена и на
съоръженията към нея събития се предприемат
извънредни наблюдения и измервания с КИС.
Чл. 64. (1) Режимите на работа на облекчителните съоръжения за безопасното
пропускане на висока вълна, включени в
аварийния план на обекта и в инструкциите
за експлоатация, се определят с цел предот
вратяване на заливане на земи, жилищни
сгради и стопански обекти.
(2) Поддържането на горния участък задължава собственика/оператора да не извършва
дейности, които могат да активират потенциални срутища и свлачища в язовирното езеро
и в бреговата ивица.
(3) Поддържането на долния участък задължава собственика да осигурява пропускателната способност на речното корито в участък
с дължина до 500 m след язовирната стена.
Чл. 65. Режимите на работа на затворните
органи на основните изпускатели при бързо
понижение на водното ниво на язовирното
езеро трябва да осигуряват срок на изтакане на езерото не по-малък от минимално
допустимия за гарантиране устойчивост на
откосите на насипните язовирни стени и на
бреговете на водохранилището, посочен в
инструкциите за експлоатация.
Раздел ІХ
Експлоатация на големите язовирни стени и
на съоръженията към тях в аварийни условия
Чл. 66. Аварийни условия на експлоатация на големите язовирни стени и на съоръженията към тях са условия, при които
режимът на работа на едно или повече от
тях надхвърля граничните изчислителни натоварвания и поне едно от тях се намира в
неизправно – неработоспособно техническо
състояние.
Чл. 67. Експлоатацията на големите язовирни стени и на съоръженията към тях при
аварийни условия се осъществява в съответствие с проекта за техническа експлоатация,
инструкциите за експлоатация и аварийния
план на обекта.
Чл. 68. Собственикът/операторът предприема мерки за овладяване на последиците от
аварията и за ограничаване на риска за хора,
материални ценности и околна среда, като
незабавно уведомява собственика, ДАМТН,
кмета на общината, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на
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Министерството на вътрешните работи (ГД
„ПБЗН“ на МВР) и съответната басейнова
дирекция за управление на водите.
Чл. 69. (1) Собственикът извършва извънредна инспекция за оценка на сигурността и
анализ на техническото състояние на авариралите големи язовирни стени и на съоръженията към тях.
(2) Докладът за оценка на сигурността и
анализът на техническото състояние на големите язовирни стени и на съоръженията към
тях в аварийни условия се изготвя от екип от
експерти и се приема от собственика, като
се уведомяват председателят на ДАМТН, ГД
„ПБЗН“ при МВР, областният управител и
директорът на басейновата дирекция.
(3) В зависимост от зак лючението на
екипа от експерти собственикът предприема
действия по ремонт или реконструкция на
големите язовирни стени или на съоръженията
към тях или извеждане от експлоатация, или
тяхното ликвидиране, съгласно действащата
нормативна уредба.
Г л а в а

в т о р а

МЕТЕОРОЛОГИЧЕН, ХИДРОЛОГИЧЕН И
ТЕХНИЧЕСКИ МОНИТОРИНГ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ГОЛЕМИТЕ ЯЗОВИРНИ
СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
Раздел I
Общи положения
Чл. 70. Метеорологичният и хидрологичният мониторинг осигуряват:
1. регистриране на стойностите на метеорологични и хидрологични елементи, които
имат пряко отношение към техническата
експлоатация на големите язовирни стени и
съоръженията към тях;
2. изготвяне на предложения и препоръки за техническа експлоатация на големите
язовирни стени и на съоръженията към тях.
Чл. 71. Метеорологичният и хидрологичният мониторинг включват:
1. системи от апаратни средства, организирани в метеорологична и хидрологична мрежа;
2. средства и методи за набиране, обработване и предаване на оперативната информация
от мрежите;
3. средства и методи за обработване и
контрол на оперативната информация;
4. средства и методи за разработване и
оценка на метеорологични и хидрологични
характеристики – режимна информация;
5. средства и методи за архивиране и съхраняване на метеорологичната и хидрологичната
информация.
Чл. 72. (1) Главен елемент на мониторинга
са мониторинговите мрежи – метеорологична
и хидрологична.
(2) Метеорологичната и хидрологичната
мрежа са взаимносвързани комплекси от
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средства за наблюдение и измерване, организирани в единна система, съответстваща на
структурата на управление на техническата
експлоатация на големите язовирни стени и
на съоръженията към тях.

Чл. 81. Режимният вариант на информацията по чл. 80 се придружава от оценки
за точността на метеорологичните и хидрологичните елементи за приетите дискретни
интервали от време.

Раздел II
Организация на метеорологичния и хидро
логичния мониторинг

Раздел IV
Метеорологични, хидрологични и водноба
лансови оценки

Чл. 73. Метеорологичната мрежа се формира от метеорологични и дъждомерни станции
и снегомерни постове, които се оборудват със
съответните средства за наблюдение, измерване и предаване на информацията.
Чл. 74. Хидрологичната мрежа се формира от хидрологични станции, нивомерни и
водомерни постове, които се оборудват със
съответните средства за наблюдение, измерване и предаване на информацията.
Чл. 75. (1) Структурите на метеорологичните и хидрологичните мрежи и елементите
на наблюдение се определят с проектите за
тяхното изграждане и оборудване.
(2) Минималният брой на нивомерни посто
ве при водохранилищата е един.
Чл. 76. Наблюденията от метеорологичния
и хидрологичния мониторинг са непрекъснати
и срочни.

Чл. 82. По време на експлоатацията на
язовирните стени и на съоръженията към тях
се извършват метеорологични, хидрологични
и воднобалансови оценки, както следва:
1. метеорологични и хидрологични оценки,
свързани с екстремни хидрологични явления;
2. метеорологични и хидрологични оценки
за целите на метеорологични и хидрологични
прогнози;
3. воднобалансови оценки за водохранилищата:
а) ежедневни – оперативни;
б) десетдневни – оперативни;
в) месечни – оперативни и режимни;
г) годишни – режимни.
Чл. 83. (1) Водният баланс на водохранилищата се разработва за денонощен, 10-дневен,
месечен и годишен интервал на дискретизация
на неговите елементи.
(2) Оперативният воден баланс се разработва на основата на непълно балансово
уравнение, като не се отчитат елементи, които
не подлежат на наблюдение или измерване.
(3) Режимният вариант на водния баланс
се разработва до 10-о число на следващия
календарен месец на основата на пълното
балансово уравнение.
(4) Притокът от речната мрежа, както и
местният приток при водохранилищата може
да се определя и като затварящ елемент на
балансовото уравнение.
Чл. 84. (1) Разходните елементи на балансовото уравнение се определят за две основни
групи – полезен отток и загуби на вода.
(2) Полезният отток съдържа видовете водопотребление и се определя по наблюденията
и измерванията в хидрометрични и водомерни
постове, разположени и оборудвани при спазване на съответните технологични изисквания.
(3) Водопотреблението за производство на
електрическа енергия се определя с разходомери или по потреблението на вода от ВЕЦ,
изчислено на основата на съответстващ на
хидравличните особености на водопровеждащата система специфичен разход на вода.

Раздел III
Архивиране, съхраняване и обработка на дан
ните от метеорологичните и хидрологичните
наблюдения и измервания
Чл. 77. Базата от метеорологични и хидрологични данни се организира на хартиен и/
или електронен носител на три нива:
1. първо ниво – регистрирани данни от
наблюдения и измервания, които се съхраняват в съответната метеорологична или
хидрологична станция;
2. второ ниво – информация от първичната
обработка на регистрирани данни, която се
съхранява от оператора;
3. трето ниво – режимна информация, която
се разработва и съхранява от собственика и
оператора.
Чл. 78. Първичната обработка на данните
от наблюденията на метеорологични и хидрологични елементи се състои в обработване
на регистрираните данни, като се определят
средни и екстремни стойности за съответния
елемент, съответстващи на приетите времеви
интервали за дискретизация.
Чл. 79. На основата на първичната метеорологична и хидрологична информация,
след анализ на точността на информацията
и отстраняване на груби и системни грешки
се оформя режимният вариант на метеорологичната и хидрологичната информация.
Чл. 80. Режимният вариант на метеорологичната и хидрологичната информация се
разработва в срок до 3 месеца след приключването на календарната година и се попълва
в съответни формуляри.

Раздел V
Технически мониторинг при експлоатацията
на големите язовирни стени и на съоръже
нията към тях
Чл. 85. (1) Техническият мониторинг осигурява информация за оценка на сигурността
на големите язовирни стени и на съоръженията към тях в експлоатация и възможност
своевременно да бъдат идентифицирани потенциални опасности.
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(2) За всяка голяма язовирна стена и съоръжения към нея, оборудвана с КИС, се
създава база данни от измервания, която се
поддържа актуална.
(3) За взаимносвързани явления базата
данни съдържа синхронизирани измервания
от техническия, метеорологичния и хидрологичния мониторинг.
Чл. 86. Техническият мониторинг (наблюденията и измерванията, техният анализ и
оценка) обхваща голямата язовирна стена и
съоръженията към нея, геоложката основа и
бреговете в зоните на влияние в горния и в
долния участък.
Чл. 87. Наблюдени ята и измервани ята
по техническия мониторинг върху големите
язовирни стени и съоръженията към тях са:
1. задължителни;
2. периодични и непрекъснати;
3. едновременни при наблюдения и измервания на взаимносвързани явления;
4. съпоставими с предишни измервания.
Раздел VI
Организация на наблюденията и измерванията
Ч л. 88. (1) Кон т рол но -измерват ел ната
система се изпълнява въз основа на проект,
който е неразделна част от работния проект
за язовирната стена и съоръженията към нея.
(2) Организацията на наблюденията и измерванията осигурява:
1. предвидените в проекта за експлоатация
измервания върху процесите и явленията,
протичащи в язовирните стени и съоръженията към тях;
2. възможност за надеждна оценка на измерваните процеси и явления;
3. набиране на информация за цялостна
оценка на състоянието на големите язовирни
стени и съоръженията към тях.
Чл. 89. (1) В проекта за КИС се дава обхватът, видът, конструкцията и местоположението
на отделните уреди и указания по организацията на наблюденията и измерванията.
(2) В инструкциите за експлоатация и в
програмата за технически контрол се указват честотата на измерване и методиката за
обработка на резултатите.
Чл. 90. (1) Наблюденията и измерванията
с КИС се препоръчва да започнат възможно
в най-ранен етап на строителството.
(2) Получените в периода по ал. 1 данни за
вложени строителни материали, геодезични
измервания върху изградени части на стената
и съоръженията и измерванията с вложената
КИС са начални за обекта.
Чл. 91. При първоначалното завиряване до
кота най-високо работно водно ниво (НВРВН)
поведението на големите язовирни стени и на
съоръженията към тях, основата и бреговете
се следят чрез наблюдения и измервания с
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увеличена честота спрямо следващите, в съответствие с инструкциите за експлоатация
и програмата за технически контрол.
Чл. 92. (1) Прог рамата за тех ни ческ и
контрол и инструкциите за експлоатация се
изготвят от проектанта в последния етап на
проектирането.
(2) Актуализация на програмата за технически контрол на язовирните стени и на
съоръженията към тях се извършва при необходимост – по етапи на експлоатация, и в зависимост от състоянието им – по предложение
на оператора и по решение на собственика.
Чл. 93. Оперативен анализ на данните от
наблюденията и измерванията се извършва в
деня на измерването. Измерванията се повтарят при съмнение за тяхната точност.
Раздел VII
Наблюдения и измервания
Чл. 94. Наблюденията и измерванията на
големите язовирни стени и на съоръженията
към тях се извършват в съответствие с програмата за технически контрол на три нива:
1. визуален контрол – определен по място
и по време;
2. оперативни измервания в определени
пунктове;
3. пълни измервания на всички наблюдавани точки в съответствие с проекта за КИС
и инструкциите за експлоатация.
Чл. 95. Измерванията на новопостроени
големи язовирни стени и съоръжения към
тях са преки и дистанционни, със или без
централна измервателна станция (ЦИС).
Чл. 96. (1) Техническият мониторинг върху
бетоновите язовирни стени включва наблюдения и измервания на:
1. водното ниво във водохранилището;
2. запълването на водох ранилището с
наноси;
3. хоризонталните и вертикалните премествания;
4. взаимните премествания между стена
и основа;
5. развитието на пукнатини в стената;
6. състоянието на фугите;
7. водния подем и филтрационното налягане;
8. изменението в качествата на бетона и
основата;
9. филтрацията и течовете през, под и във
обход на стената;
10. мътността и химическия състав на
филтриралите води;
11. деформациите и напреженията в тялото
на стената;
12. деформациите на основата;
13. температу рата на бетона, водата и
въздуха;
14. сеизмичните въздействия;
15. вълновите въздействия;
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16. състоянието на механизмите, на машинното, електрическото и хидравличното
оборудване.
(2) Техническият мониторинг върху големи
язовирни стени от насипни материали включва
наблюдения и измервания на:
1. водното ниво във водохранилището;
2. запълването на водох ранилището с
наноси;
3. водния противонатиск;
4. филтрацията под и във обход на стената;
5. филтрацията през тялото на стената;
6. мътността и химическия състав на филтриралите води;
7. положението на депресионната повърхност;
8. поровото (хидродинамичното) налягане;
9. хоризонталните и вертикалните премествания;
10. изменението в качествата на насипа и
основата;
11. деформациите и нарушаването на монолитността на бетоновите съоръжения към
стената;
12. деформациите и напреженията в насипа;
13. сеизмичните въздействия;
14. вълновите въздействия.
(3) Наблюденията и измерванията за всяка
голяма язовирна стена се определят конкретно
и в зависимост от изградената КИС.
(4) Повредените и амортизираните уреди
от КИС, вградени в тялото на големи язовирни стени и съоръжения към тях, които
не могат да се възстановят, се изключват от
програмата за технически контрол с решение
на техническия съвет на оператора, който
уведомява собственика.
Раздел VІІІ
Периодичност на измерванията
Чл. 97. Периодичността на извършване
на наблюденията и измерванията се указва в
програмата за технически контрол съобразно:
1. категорията и класа на съоръжението;
2. сеизмичността на района;
3. възрастта и състоянието на язовирната
стена и съоръженията към нея (етап на експлоатация);
4. геоложките и хидроложките условия;
5. хидрогеоложките условия.
Чл. 98. Периодичността на извършване
на наблюденията и измерванията се съоб
разява със:
1. текущото състояние на съоръжението;
2. динамиката на водното ниво в язовира;
3. настъпване на извънредно събитие.
Чл. 99. (1) На визуален контрол подлежат
язовирната стена, съоръженията към нея,
горният и долният участък.
(2) При липса на други указания визуален
контрол на язовирната стена и на съоръженията към нея, на горния и долния участък
се прави веднъж месечно.
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Чл. 100. При първоначално завиряване
наблюденията и измерванията са ежедневни
до седмични. Пълно измерване се прави при
запълване на водохранилището до 1/4 от
дълбочината му, до 1/2 от дълбочината му
и на всяка 1/10 част от горната половина на
дълбочината му до НВРВН.
Чл. 101. Наблюдения и измервания с увеличена честота до ежедневни се извършват
при висока вълна или след земетресения, при
значително увеличена филтрация, премествания и деформации.
Чл. 102. При отсъствие на други указания
наблюденията и измерванията с КИС се правят
най-малко веднъж на 3 месеца.
Раздел ІХ
Наблюдения и измервания при преминаване
на проектните високи води и след извънредни
събития
Чл. 103. Готовността на съоръженията за
провеждането на проектните високи води се
установява посредством:
1. преглед на затворните органи на облек
чителните съоръжения;
2. преглед на затворните органи на водовземните съоръжения;
3. оглед на горния участък;
4. оглед на долния участък.
Чл. 104. В периода на провеждане на високи води:
1. при наличие в горния участък на свлачища и срутища – с изградената геодезична
мрежа за измерване се правят контролни
геодезични измервания за установяване на
премествания при водно ниво, близко до
НВРВН;
2. по време на работата на облекчителните
съоръжения – при наличие на свлачища и
срутища, с изградената геодезична мрежа за
измерване в долния участък се правят огледи
и контролни геодезични измервания.
Чл. 105. В периода на високи води състоянието на язовирните стени от насипни
материали и съоръженията към тях се следи, като се изпълняват контролни визуални
огледи на билото и на въздушния откос на
стените, преливниците и гасителите съгласно
програмите за технически контрол.
Чл. 106. При водно ниво близко до НВРВН
се прави пълно измерване с КИС съгласно
програмите за технически контрол.
Чл. 107. След провеждането на високата
вълна се извършва подробен оглед на състоянието на язовирната стена, на преливните и
гасителните съоръжения и на речното корито
до 500 m след язовирната стена. Особено внимание при огледите се обръща на:
1. връзките на бетоновите конструкции със
земнонасипни съоръжения;
2. ерозията и отлаганията след преливните
съоръжения;
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3. участъците, където са се появили течове
и суфозионни явления.
Чл. 108. След провеждането на високата
вълна операторът извършва визуални огледи,
измервания съобразно програмата за технически контрол и дава заключение за техническото състояние на язовирните стени и на
съоръженията към тях.
Чл. 109. При регистриране на земетръс се
извършват огледи на всички съоръжения и
оперативни измервания съгласно предвиденото
в проекта за експлоатация.
Раздел Х
Обработка на резултатите – методика и до
кументация
Чл. 110. (1) Обемът, видът, формата и
начинът за документиране на резултатите
от измерванията се определят в проекта за
техническа експлоатация и инструкциите за
експлоатация.
(2) Данните от техническия мониторинг
се включват в досието на обекта съгласно
изискванията на единната номенклатура.
Чл. 111. (1) Всички наблюдения и отчети
се вписват в съответен журнал (форма) преди
и след първичната обработка.
(2) Методиката за обработка на резултатите
се указва в инструкциите за експлоатация и
в паспорта на всеки от уредите.
(3) Резултатите от всички наблюдения и
отчети, както и тяхната първична обработка,
извършена от оператора, се нанасят в съществуващата база данни и на хартиен носител.
Г л а в а

т р е т а

ДОКУ МЕНТА ЦИ Я ЗА ЕКСПЛОАТА ЦИ Я
НА ГОЛЕМИТЕ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И НА
СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
Раздел I
Общи положения
Чл. 112. (1) За всяка голяма язовирна стена
и съоръженията към нея се оформя досие на
обекта.
(2) Досиет о на обек та вк л юч ва док ументацията от фазата на предварителните
проучвания – за големите язовирни стени
и съоръженията към тях включително, до
етапа на извеж дане от експлоатация или
ликвидация, съгласно действащата нормативна уредба.
(3) Документацията по ал. 2 се оформя
съобразно изискванията на тази наредба и
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството.
Чл. 113. Досието на обекта се открива
при въвеждането в експлоатация на големите
язовирни стени и съоръженията към тях и се
закрива при извеждането им от експлоатация
и/или ликвидирането им.
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Чл. 114. Досието на обекта се води в
съответствие с изискванията за единна номенклатура.
Чл. 115. (1) При извеждане от експлоатация и/или ликвидация на големи язовирни
стени и съоръженията към тях досието на
обекта се предава на съответния областен
управител.
(2) Досието на обекта се съхран ява в
съответствие с изискванията на Закона за
Националния архивен фонд.
Раздел II
Проектна документация
Чл. 116. (1) Проектната документация се
класира в досието на обекта по реда на нейното разработване, като се следва логическата
връзка между отделните проектни разработки.
(2) В досието на обекта се включва проектната документация, изготвена в съответствие
с нормативната уредба, в т.ч.:
1. доклад за инженерно-геоложки проучвания (общи описания, сондажни работи,
проучвателни галерии, шурфове, чертежи);
2. доклад за хидрогеоложки проучвания
(оценка на вида, количеството и качеството
на подземните води, подхранване, връзка с
повърхностните води);
3. доклад за хидроложки проучвания (оценка на високите вълни, оразмерителни водни
количества, наносен отток);
4. протоколи от лабораторни изследвания
относно качествата на строителните материали;
5. проектни разработки:
а) проектни параметри, приети с решение
на експертен технически съвет, назначен от
собственика;
б) проект за фундирането и особености
на основата;
в) изчисли т елни схеми, изчислени я и
резултати от проведени хидравлични и филтрационни изследвания, изследвания за устойчивост на откосите, изследване и анализ на
напрегнатото и деформирано състояние и др.;
г) работни чертежи на голямата язовирна
стена и съоръженията към нея, включително
проекти за КИС, дренажна система, преходни
зони и др.;
д) доклад с резултати от всяко специално
проучване;
е) доклад с резултати от проведени моделни
изследвания;
ж) проект за организация и изпълнение на
строителството;
з) проект за транспортните маршрути;
и) проекти и паспорти за машинно, електрическо и хидравлично оборудване (технически
параметри, производители и доставчици);
к) проект за техническа експлоатация;
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л) инструкции за експлоатация и график
за техническото обслужване и поддръжка на
механизмите и оборудването;
м) програма за наблюдения и измервания
от хидрологичния, метеорологичния и техническия мониторинг;
6. доклад за оценката на въздействието
върху околната среда (ОВОС) и решение на
компетентния орган;
7. генерален план на обекта;
8. авариен план на обекта.
Раздел III
Документация от строителството
Чл. 117. Документацията от строителството
се класира в досието на обекта по реда на
завършване на обектите и включва:
1. разрешението за строителството;
2. екзекутивите – пълен комплект с коти,
разрези, включително данни от фундирането
и за основата от началото на строителството
до завършването на обекта;
3. резултатите от натурни изследвания;
4. протоколите от скрити работи;
5. списъка на доставчиците на строителни
материали, които са на разположение;
6. списъка на данни за производителите и
доставчиците на машинното и електрическото
оборудване;
7. схеми, последователност на изграждане,
проведени допълнителни проучвания и разработени проекти в хода на строителството;
8. екзекутивите за КИС с детайли;
9. протоколите с резултати от изпитване
на строителни материали по време на строителството и опис на пробите, подлежащи на
допълнителни анализи след завършване на
строителството;
10. резултатите от контрол над строителните разтвори;
11. докладите с оценка на размера на насипите, защита на откосите, филтърни зони и
други, за съоръженията от местни материали;
12. докладите за извършени допълнителни
работи след наводнения и земетръс;
13. схемите, чертежите на бреговата ивица
над и под съоръжението с оценка на срутищни
явления и свлачища с изградена КИС.
Раздел IV
Документация от експлоатацията
Чл. 118. Документацията от експлоатацията
се класира в досието на обекта последователно
съобразно етапите на експлоатация и включва:
1. акта за собственост и скицата на обекта;
2. протокола за приемане на язовирната
стена и съоръженията към нея от Държавната
приемателна комисия;
3. разрешението за ползване;
4. разрешителните, издадени по реда на ЗВ;
5. резултатите от първоначалното завиряване;
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6. проекта за експлоатация и поддържане;
7. програмата за техническия контрол;
8. резултатите от измервания с КИС и
първичната им обработка;
9. актовете за единични изпитвания;
10. акта за комплексни изпитвания;
11. акта за проведени водни проби;
12. актуалния авариен план на обекта;
13. оценката на сигурността и анализа за
техническото състояние;
14. оценките на сигурността и анализите
на техническото състояние, извършени чрез
инспекции;
15. протоколите от експертните технически
съвети, от техническите съвети, от техничес
ките прегледи, от визуалните огледи и от
противоаварийните тренировки;
16. програмите и протоколите за обучение
на експлоатационния персонал;
17. резултатите от експлоатацията на машинното и електрическото оборудване при
различен режим на работа на съоръженията;
18. документацията за извършване на основен ремонт и реконструкция;
19. документацията по извеждане от експлоатация и ликвидация (от началото на
процедурата до приключването є).
Раздел V
Съхранение и ползване на документацията.
Единна номенклатура
Чл. 119. (1) Проектната документация,
документацията от строителството и експлоатацията се съхраняват от собственика
на големите язовирни стени и съоръженията
към тях, който носи отговорност за съхраняването и попълването на досието на обекта
със съответните документи.
(2) Операторът съхранява копия от всички
документи, включени в досието на обекта.
Чл. 120. (1) Документацията за научна и
изследователска работа се ползва с разрешение
на собственика.
(2) Ползва нет о на док у мен та ц и я та за
търговски цели следва да се осъществява в
съответствие с изискванията на действащата
нормативна уредба.
Чл. 121. (1) В системата на оператора се
въвежда единна номенклатура за съхраняваната документация.
(2) Единната номенклатура е цифрова и
позволява компютърна обработка на наличните документи.
Чл. 122. Собственикът, съответно операторът, въвежда документацията по чл. 119, ал. 1
в информационна система, по ред, в обем и
по начин, определени в наредбата по чл. 141,
ал. 1, т. 3 ЗВ.
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАЛКИТЕ ЯЗОВИР
НИ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ
ТЯХ
Г л а в а

п ъ р в а

ЕТАПИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАЛКИТЕ
ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
Раздел I
Въвеждане в експлоатация на малки язовирни
стени и на съоръженията към тях
Чл. 123. Въвеждането в експлоатация на
малките язовирни стени и на съоръженията
към тях се извършва при условията и по
реда на Наредба № 2 от 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.
Чл. 124. (1) За малките язовирни стени
се извършват единични изпитвания на всяко
съоръжение към тях.
(2) Изпитванията се определят от действащата нормативна уредба, проектната документация, инструкциите за експлоатация на
оборудването от доставчика и от договорите
за изпълнение на строителството.
Чл. 125. По време на единичните изпитвания се извършват измервания с КИС и огледи
на горен и долен участък съгласно програмата
за технически контрол.
Чл. 126. По време на строителството и при
провеждането на изпитванията за въвеждането в експлоатация на язовирните стени и на
съоръженията към тях се съставят документите, изисквани по Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време
на строителството.
Раздел II
Начален етап на експлоатация на малки
язовирни стени и на съоръженията към тях
Чл. 127. Началният етап на експлоатация
на малките язовирни стени и на съоръженията към тях започва с въвеждането им в
експлоатация и е с продължителност, указана
в проектната документация.
Чл. 128. (1) Наблюденията и измерванията
на малките язовирни стени и на съоръженията
към тях в началния етап на експлоатация се
извършват през интервали, по-малки спрямо
тези в етапа на редовна експлоатация и които са посочени в програмата за технически
контрол.
(2) Наблюденията върху горния и долния
участък се извършват в съответствие с проектната документация.
Чл. 129. (1) За отстраняване на евентуални
скрити дефекти се предвижда гаранционен
срок, определен съгласно чл. 160, ал. 4 и 5
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ЗУТ и в Наредба № 2 от 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, който не се
обвързва с продължителността на началния
етап на експлоатация.
(2) Непосредствено преди изтичането на
гаранционния срок се извършва преглед на
малките язовирни стени и на съоръженията
към тях от комисия с участието на собственика, оператора и строителя.
Чл. 130. Началният етап на експлоатацията завършва с изготвена от проектанта
оценка на сигурността и анализ на техничес
кото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, съдържаща и преценка
на възможността за преминаване в етап на
редовна експлоатация.
Раздел III
Етап на редовна експлоатация на малки
язовирни стени и на съоръженията към тях
Чл. 131. (1) Етапът на редовна експлоатация
е времето между завършването на началния
етап на експлоатация и извеждането на язовирните стени и съоръженията към тях от
експлоатация.
(2) Машинното и електрическото оборудване на язовирните стени и съоръженията
към тях се поддържа в постоянна готовност
за работа и в техническо състояние съгласно
изискванията на съответната нормативна
уредба.
(3) В етапа на редовна експлоатация се провежда технически контрол върху язовирните
стени и съоръженията към тях, въз основа
на който се оформя документация, която се
съхранява в досието на обекта.
Чл. 132. (1) Състоянието на малките язовирни стени и на съоръженията към тях се
следи по начини, указани в проекта за експлоатация и в инструкциите за експлоатация.
(2) Собственикът е длъжен да осигурява
безопасната работа на язовирните стени и на
съоръженията към тях.
Чл. 133. (1) Два пъти годишно – от 1 март
до 30 април и от 1 септември до 30 септември, собственикът назначава комиси я за
извършване на технически преглед, в чийто
състав задължително се включват специалисти – хидроинженер, машинен инженер,
елек т рои н женер и л и с д ру га под ход я ща
специалност, която извършва прегледи на
състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях, на горния и долния участък,
както и на машинното, електрическото и
хидравличното оборудване на язовирните
стени и на съоръженията към тях.
(2) По време на годишните технически
прегледи се извършват основен оглед и пробни манипулации със затворните органи за
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установяване на техническото състояние и
експлоатационната им готовност от право
способен персонал.
(3) Резултатите от техническите прегледи
се отразяват в констативни протоколи, които
се подписват от всички членове на комисията.
(4) Документите, отразяващи резултатите
от прегледите (огледите), профилактиката и
изпитванията, се съхраняват в досието на
обекта и подлежат на проверка от КОТЕСЯС.
(5) Собствениците/операторите са длъжни
да предоставят при поискване документацията
по ал. 4 на ДАМТН.
Чл. 134. (1) Копия от заповедите и протоколите по чл. 133, ал. 1 и 3 се изпращат в
ДАМТН в 14-дневен срок от приключването
на техническите прегледи.
(2) Протоколите по чл. 133, ал. 3 се изпращат и на съответния областен управител за
нуждите на КОТЕСЯС.
Раздел IV
Ремонт и реконструкция на малки язовирни
стени и на съоръженията към тях
Чл. 135. (1) Видът и обемът на ремонтните
работи се определят от собственика въз основа
на протоколите от прегледите за състоянието на язовирните стени и на съоръженията
към тях или въз основа на направените от
КОТЕСЯС предписания.
(2) Графиците за извършване на ремонтите
на малките язовирни стени и на съоръженията
към тях се съгласуват с ползвателите на вода.
Чл. 136. (1) Ремонтите и реконструкциите
на малките язовирни стени и на съоръженията
към тях се изпълняват по работни проекти,
изготвени от проектант в съответствие с
действащата нормативна уредба и утвърдени
от собственика.
(2) Въвеждането в експлоатация на малките
язовирни стени и на съоръженията към тях
след основен ремонт и/или реконструкция
се извършва в съответствие с разпоредбите
на ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 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.
(3) Приемането на малките язовирни стени
и на съоръженията към тях след текущ ремонт
се извършва с протокол от комисия, назначена
от собственика. Протоколът се съхранява в
досието на обекта.
Чл. 137. (1) Документирането на основен
ремонт и/или реконструкция се извършва
съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от
31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(2) Документацията от основни ремонти
и реконструкции се съхранява в досието на
обекта.
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Раздел V
Извеждане на малки язовирни стени и на
съоръжени ята към тя х от експлоатаци я
и/или ликвидацията им
Чл. 138. Малките язовирни стени и съоръженията към тях се извеждат от експлоатация
и/или се ликвидират, когато се установи, че:
1. сигурността им не е гарантирана съгласно
нормативните изисквания;
2. не отговарят на нормативните изисквания
за опазване на околната среда.
Чл. 139. (1) Искане за извеждане от експлоатация и/или ликвидация се прави от
собственика след извършване на индивиду
ална оценка от оператора и изготвяне на комплексна оценка на работата и ефективността
на язовирната стена и на съоръженията към
нея, включително след извършените ремонти
и реконструкции по отношение на:
1. тяхната сигурност за безопасна експлоатация съгласно изискванията на нормативните
документи;
2. влияние върху околната среда, човешкото
здраве и материалните ценности.
(2) Комплексната оценка съдържа и анализ
на възможните последици от извеждането
от експлоатация и/или ликвидирането на
язовирна стена и/или съоръжения към нея.
(3) Комплексната оценка за работата и
ефективността на язовирната стена и на съоръженията към нея се извършва чрез възлагане
от собственика на експерти, притежаващи
необходимата квалификация, и съгласно изискванията на нормативната уредба.
(4) Докладът за извършена комплексна
оценка за работата и ефективността на язовирната стена и на съоръженията към нея
заедно с индивидуалната оценка се разглеждат
от експертен технически съвет, определен от
собственика, и се одобряват от него.
Чл. 140. (1) За издаване на разрешение за
извеждане от експлоатация и/или ликвидация
на язовирната стена и/или съоръженията към
нея собствениците подават заявление по образец, утвърден от председателя на ДАМТН,
в което се посочват:
1. данните за собственика на язовирната
стена и съоръженията към нея – трите имена
и постоянен адрес – за физическите лица,
съответно наименование, фирма и седалище,
ЕИК/БУЛСТАТ – за юридическите лица и за
едноличните търговци;
2. адрес за кореспонденция, включително
електронен адрес – при наличие на такъв;
3. телефон и факс за връзка с лицето, което
управлява и представлява собственика;
4. параметрите на исканото.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. акт за собственост на обекта;
2. актуална скица;
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3. индивидуалната оценка, извършена от
собственика, съответно от оператора;
4. докладът за извършена комплексна оценка за работата и ефективността на язовирната
стена и съоръженията към нея, одобрен от
експертния технически съвет;
5. протоколи от извършени проверки на
техническото състояние на язовирната стена
и на съоръженията към нея;
6. заверено копие на документ за заплатена
държавна такса за издаване на разрешение.
Чл. 141. (1) Заявлението за издаване на
разрешение за извеждане от експлоатация
и/или ликвидация на язовирната стена и/
или на съоръженията към нея се подава до
председателя на ДАМТН.
(2) Председателят на ДАМТН в 20-дневен
срок:
1. проверява дали заявлението съдържа
изискващите се информация и приложения
съгласно обявения образец;
2. извършва преценката на техническото
състояние на язовирната стена и съоръженията
към нея по чл. 151.
(3) Когато не са изпълнени изискванията на
чл. 140, председателят на ДАМТН уведомява
собственика на язовирната стена да отстрани
несъответствията в срок от един месец.
(4) Когато при преценката по ал. 2, т. 2 се
установи, че язовирната стена и съоръженията
към нея се намират в неизправно – неработоспособно или предаварийно техническо
състояние, председателят на ДАМТН издава
заповед за прилагане на принудителна административна мярка.
Чл. 142. (1) В 14-дневен срок от изтичането
на срока по чл. 141, ал. 2 или 3, председателят
на ДАМТН със заповед назначава експертен
съвет, който да разгледа индивидуалната
оценка, извършена от оператора, и доклада
за извършена комплексна оценка за работата
и ефективността на язовирната стена и на
съоръженията към нея.
(2) Функциите, задачите и съставът на
експертния съвет се определят с правилника
по чл. 36, ал. 2.
(3) В едномесечен срок от издаването на
заповедта по ал. 1 експертният съвет разглежда заявлението на собственика на язовирната
стена и представените с него документи. По
преценка на членовете на експертния съвет
заявлението на собственика може да се допълва и с други документи, имащи значение
за преценката на техническото състояние на
язовирната стена и на съоръженията към нея.
(4) Експертният съвет приема мотивирано
становище, с което уважава или отхвърля
искането на собственика на язовирната стена
и съоръженията към нея. Становището се
подписва от всички членове и се предоставя
на председателя на ДАМТН в 7-дневен срок
от приключването на работата на съвета.
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(5) Председателят на ДАМТН въз основа на
становището по ал. 4 в 7-дневен срок издава:
1. разрешение за извеждане от експлоатация
и/или ликвидация на язовирната стена и/или
съоръженията към нея;
2. отказ за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация и/или ликвидация
на язовирната стена и/или съоръженията
към нея.
(6) Отказът за издаване на разрешение за
извеждане от експлоатация и/или ликвидация
на язовирната стена и/или съоръженията към
нея подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 143. Извеждане от експлоатация и/
или ликвидиране на язовирните стени и на
съоръженията към тях се извършва по работен
проект, изготвен от проектант и одобрен в съответствие с действащата нормативна уредба.
Чл. 144. Ликвидирането на язовирна стена
и/или на съоръжение към нея се извършва
при спазване на действащата нормативна
уредба в строителството, без това да доведе
до намаляване на проводимостта на речното русло и без да застраши околната среда,
човешкото здраве и материалните ценности.
Чл. 145. Собственикът на язовирна стена
и на съоръженията към нея, подлежащи на
извеждане от експлоатация и/или ликвидация,
предоставя информация за процеса на извеждане от експлоатация и/или ликвидация на
съответната басейнова дирекция за управление
на водите, на ДАМТН, на областния управител и на кмета на общината в съответствие с
изискванията на нормативната уредба.
Г л а в а

в т о р а

СИГ У РНОСТ Н А М А ЛК ИТЕ ЯЗОВИРНИ
С Т ЕН И И Н А С ЪОР ЪЖ ЕН И Я ТА К ЪМ
ТЯХ В УСЛОВИ ЯТА Н А ЕКСПЛОАТА ЦИ Я
Раздел I
Общи изисквания за гарантиране сигурност
та на малките язовирни стени и на съоръже
нията към тях в условията на експлоатация
Чл. 146. (1) Изискванията за гарантиране
на сигурността на малките язовирни стени
и на съоръженията към тях се определят в
проектната документация и в инструкциите
за експлоатация.
(2) Операт орът осиг у рява периоди чна
(най-малко веднъж на 3 години) оценка на
носещата способност и на устойчивостта на
язовирните стени и съоръженията към тях в
зависимост от:
1. промените в качеството на основата,
строителните материали и конструкцията;
2. резултатите от измерванията и оценката
на работата при наличие на КИС;
3. актуализираната хидроложка и сеизмоложка информация.

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

(3) Инструкциите за експлоатация се актуализират при промяна на основни параметри
на съоръженията и на условията за тяхната
експлоатация или при промяна на нормативната уредба.
Чл. 147. Рискът за сигурността при експлоатацията на язовирните стени и на съоръженията към тях се обуславя от:
1. вероятността от настъпване на природни
бедствия;
2. специфичните топографски и геоложки
условия и конструкцията на съоръженията;
3. специфичната човешка дейност;
4. вътрешната ерозия и неблагоприятните
изменения в свойствата на материалите, от
които е изградена стената и прилежащите є
съоръжения.
Чл. 148. Сигурността на малките язовирни
стени и на съоръженията към тях в условията
на експлоатация се оценява чрез наблюдение
и контрол на показатели за:
1. конструктивната им сигурност;
2. технологичната им сигурност;
3. влиянието им върху околната среда,
човешкото здраве и материалните ценности.
Чл. 149. Конструктивната сигурност е способността на малките язовирни стени и съоръженията към тях и на основата им да запазват:
1. обща и местна якост, носеща способност;
2. обща устойчивост;
3. филтрационна устойчивост;
4. пукнатиноустойчивост.
Чл. 150. Технологичната сигурност е способността на малките язовирни стени и на
съоръженията към тях да изпълняват основните си функции според показатели за:
1. геометрично съответствие с проекта
(кота било язовирна стена, най-висока кота
противофилтрационно устройство, коти вод
но ниво, напор, нак лони, проп ускателна
способност, машинно-електротехническото
оборудване и др.);
2. съответствие на свойствата на материалите (якост, водоплътност, градиенти на
напора, коефициент на филтрация);
3. съответствие на състоянието на земната
основа и бермите (напуканост, проницаемост,
напрегнато-деформирано състояние).
Чл. 151. Влиянието на малките язовирни стени и на съоръженията към тях върху
околната среда се оценява по показатели за
качеството на околната среда и степента на
застрашеност на живота и здравето на хората
и на материалните ценности.
Чл. 152. (1) Показателите за конструктивна
и технологична сигурност и за опазване на
околната среда се определят в проектната
документация.
(2) Операторът следи за появата на качествени и количествени признаци за нарушаването на показателите по ал. 1 по указанията
в проектната документация и в инструкцията
за експлоатация.
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(3) Контролираните в периода на експлоатация параметри се сравняват с проектните
и прогнозните стойности, получени въз основа на данни от предходни наблюдения и
измервания.
Чл. 153. Техническото състояние на малките язовирни стени и на съоръженията към
тях се определя като:
1. изправно, когато отговаря на показателите за сигурност по чл. 146;
2. неизправно – частично работоспособно,
когато:
а) е нарушен поне един от показателите
за технологична сигурност без опасност за
конструктивната сигурност; в този случай се
предприемат действия за извършване на ремонт;
б) е нарушен поне един от показателите за
конструктивна сигурност и/или показателите
за опазване на околната среда – при удовлетворени показатели за технологична сигурност;
в този случай след анализ на техническото
състояние се налагат ограничения в натоварването и се предприема ремонт;
3. неизправно – неработоспособно, когато
са нарушени показатели за технологична и
конструктивна сигурност; налагат се ограничения в натоварването и се предприемат
ремонтни работи или реконструкция;
4. предаварийно, когато техническото състояние е определено като неизправно – неработоспособно, и по-нататъшната им експлоатация е недопустима поради опасност за живота
на хора, материални ценности и околна среда;
в този случай се извеждат от експлоатация
до довеждане в състоянието по т. 1.
Чл. 154. (1) В случай на нарушаване на
изправното състояние на язовирните стени и
на съоръженията към тях операторът е длъжен:
1. при констатиране на неизправности – да
извърши извънреден технически преглед и
анализ на техническото състояние и да предложи вида и обема на ремонтните работи на
собственика или за възлагане на изготвяне на
проект за ремонт на язовирните съоръжения;
2. при наличие на процес, застрашаващ
язовирните стени и съоръженията към тях
с пос т епенен о т каз – да си г на л изи ра на
собственика, който от своя страна възлага
измервания и оценка на сигурността;
3. при поява на внезапен отказ да реагира
съобразно аварийните планове за действие и
да уведоми собственика.
(2) За резултатите от оценката на сигурността собственикът незабавно уведомява
ДАМТН и областния управител за нуждите
на КОТЕСЯС.
Чл. 155. Оценка на сигурността на малките
язовирни стени и на съоръженията към тях се
извършва по показателите за конструктивна и
технологична сигурност и по показателите за
опазване на околната среда и се възлага от собственика и/или по предписание на КОТЕСЯС.

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

Чл. 156. (1) При оценка на сигурността на
малките язовирни стени и на съоръженията
към тях се извършва:
1. анализ на резултатите от прегледите на
техническото състояние;
2. анализ на резултатите от работата на
КИС и базата данни от мониторинга;
3. оценка на методите за наблюдение и
контрол;
4. оценка на инструкциите за експлоатация;
5. оценка на резултати от провеждането
на периодични проверки на състоянието на
всички видове оборудване;
6. оценка на резултати от проверки за готовност на звената за действия по аварийния
план и проиграване на аварийна ситуация;
7. оценка на резултати от проверки за
изпълнение на предписанията от предишни
анализи на сигурността;
8. изработване на заключения и препоръки.
(2) Оценката на сигурността на малките
язовирни стени се възлага от собственика на
физически или юридически лица, притежаващи
съответната професионална компетентност.
Раздел II
Експлоатация на малките язовирни стени и
на съоръженията към тях в нормални условия
Чл. 157. Нормални условия на експлоатация
на малките язовирни стени и на съоръженията
към тях са условия, при които режимът на
работа достига до граничните изчислителни натоварвания, предвидени в проектната
документация, без данни за нарушаване на
изправното им състояние.
Ч л. 158 . Експ лоат а ц и я т а на ма л к и т е
язовирни стени при нормални условия се
осъществява съгласно проектната документация и инструкциите за експлоатация на
облекчителните и водовземните съоръжения.
Чл. 159. За задвижването на затворните
органи на облекчителните и водовземните
съоръжения – по преценка на проектанта се
осигурява ръчно и/или електрозадвижване.
Чл. 160. Собственикът/операторът осигурява безопасната работа на малките язовирни
стени и на съоръженията към тях, като:
1. изпълнява програмата за технически
контрол и спазва инструкциите за експлоатация на съоръженията към тях;
2. извършва обработка на данните за наблюдаваните явления, получени от техническия
мониторинг;
3. извършва огледи на горен и долен участък;
4. изготвя анализи за техническото състояние на малките язовирни стени и на съоръженията към тях и изготвя индивидуална оценка;
5. извършва технически прегледи на експлоатационното състояние на малките язовирни
стени и на съоръженията към тях и на горния
и долния участък;
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6. извършва извънреден технически преглед
на техническото състояние след настъпване
на извънредно събитие;
7. периодично провежда тренировки за
действие при аварийни условия и актуализира
аварийния план на обекта.
Раздел III
Експлоатация на малките язовирни стени и на
съоръженията към тях в екстремни условия
Чл. 161. Екстремни условия на експлоатация на малките язовирни стени и на съоръженията към тях са условия, при които
режимът на работа на малката язовирна стена
и на едно или повече съоръжения към нея
надхвърля изчислителните натоварвания, като
всички съоръжения запазват работоспособно
техническо състояние.
Чл. 162. Операторът/собственикът осигурява безопасна работа на малките язовирни
стени и на съоръженията към тях в екстремни
условия, като изпълнява:
1. програмите за технически контрол;
2. аварийния план на обекта;
3. инструкциите за експлоатация на съоръженията.
Чл. 163. (1) Аварийните планове на малките язовирни стени и на съоръженията към
тях се изготвят от собственика или от оператора по реда на чл. 35 от Закона за защита
при бедствия със съдържание, предвидено в
чл. 138а, ал. 1 ЗВ.
(2) Аварийният план се съгласува с кмета
на общината и със собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реката.
(3) Собствениците на обектите по ал. 1
осигуряват за своя сметка предвидените в
плановете мероприятия, сили и средства за
провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи.
Чл. 164. След провеждане на висока вълна
операторът извършва преглед на техническото състояние на малката язовирна стена, на
преливните, водовземните, изпускателните и
гасителните съоръжения и на долния участък.
При необходимост се предприемат ремонтновъзстановителни работи.
Чл. 165. (1) Режимите на работа на облекчителните съоръжения за безопасното
пропускане на висока вълна, включени в
аварийния план на обекта и в инструкциите
за експлоатация, се избират с цел предот
вратяване на заливането на земи, жилищни
сгради и стопански обекти над зададеното в
проекта ниво за експлоатация и поддържане
на горния и долния участък.
(2) Поддържането на горния участък задължава оператора да наблюдава за наличието
на срутища и свлачища в язовирното езеро и
бреговата ивица и да не извършва дейности,
които могат да активират такива.
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(3) Поддържането на долния участък задължава оператора да осигурява пропускателната
способност на речното корито за проектните
високи води на 500 m след малката язовирна
стена.
Чл. 166. Режимите на работа на затворните
органи на основните изпускатели при бързо
понижение на водното ниво на язовирното
езеро трябва да осигуряват срок на изтакане на езерото, не по-малък от минимално
допустимия за гарантиране устойчивост на
откосите, на насипните язовирни стени и на
бреговете на водохранилището, посочен в
инструкциите за експлоатация.
Чл. 167. След потенциално застрашаващи
сигурността на язовирната стена и съоръженията към нея събития се предприемат
извънредни наблюдения и измервания с КИС,
ако съществува такава.
Раздел IV
Експлоатация на малките язовирни стени и
на съоръженията към тях в аварийни условия
Чл. 168. Аварийни условия на експлоатация
на малките язовирни стени и на съоръженията
към тях са условия, при които режимът на
работа на едно или повече от тях надхвърля
граничните изчислителни натоварвания и
поне едно се намира в неработоспособно
техническо състояние.
Ч л . 169. Експ лоат а ц и я т а н а м а л к и т е
язови рни стени и на съоръжени я та к ъм
тях при аварийни условия се осъществява
в съответствие с проектната документация,
инструкциите за експлоатация и аварийния
план на обекта.
Чл. 170. Собственикът/операторът предприема мерки за овладяване на последиците
от аварията и за ограничаване на риска за
хора, материални ценности и околна среда,
като незабавно уведомява ДАМТН, кмета на
общината, ГД „ПБЗН“ на МВР и съответната
басейнова дирекция за управление на водите.
Чл. 171. (1) Собственикът извършва оценка на сигурността и анализ на техническото
състояние на авариралите малки язовирни
стени и на съоръженията към тях.
(2) Собственикът възлага на екип от експерти изготвянето на доклад за оценка на
сигурността и анализ на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към
тях в аварийни условия и създава експертен
технически съвет.
(3) Собственикът изпраща заключението
на експертния технически съвет на ДАМТН,
ГД „ПБЗН“, на областния управител и на
съответната басейнова дирекция.
Раздел V
Привеждане на малките язовирни стени и
на съоръженията към тях в съответствие с
изискванията на наредбата
Чл. 172. (1) Малките язовирни стени и
съоръженията към тях, намиращи се в експлоатация, които не отговарят на изискванията
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на тази наредба за изправно техническо състояние, подлежат на оценка за възможността и
целесъобразността от извършването на ремонт
или реконструкция или за пристъпване към
извеждането им от експлоатация и/или към
ликвидация.
(2) Оценката на сигурността и анализът на
техническото състояние на малките язовирни
стени и на съоръженията към тях по ал. 1 в
различни условия на работа и предложение за
по-нататъшната им експлоатация се извършва
от експертен технически съвет на базата на
изследвания, контролни измервания и проби,
по показателите за конструктивна сигурност,
за технологична сигурност, влиянието върху
околната среда и според качествените признаци за състояние, указани в проектната документация на съоръжението и в тази наредба.
Чл. 173. Резултатите от оценката на сигурността и анализът на техническото състояние
на малките язовирни стени и на съоръженията
към тях в експлоатация се предоставят на областния управител за нуждите на КОТЕСЯС.
Г л а в а

т р е т а

МОНИТОРИНГ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
НА МАЛКИТЕ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И НА
СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
Раздел I
Общи положения
Чл. 174. (1) Техническият мониторинг осигурява информация за оценка на сигурността
на малките язовирни стени и на съоръженията
към тях в експлоатация и възможност своевременно да се идентифицират потенциалните
опасности.
(2) За всяка малка язовирна стена и съоръженията към нея се създава база данни
от измервания, която се поддържа актуална.
(3) Елементите на КИС са определени в
проектната документация.
(4) За задължително необходими, като налични, се считат следните елементи на КИС:
1. геодезическа мрежа за следене на поведението на язовирната стена;
2. нивомерно устройство за измерване на
водно ниво и на наносите в язовирното езеро,
което да осигурява връзка с информационната
система за язовирите и съоръженията към
тях на ДАМТН;
3. изграден пункт за измерване на филтриралото водно количество под и през тялото
на язовирната стена;
4. нивомерен стълб в язовирното езеро за
измерване на наносите.
Чл. 175. Техническият мониторинг (наблюденията и измерванията, техният анализ
и оценка) обхваща малката язовирна стена
и съоръженията към нея, геоложката основа
и бреговете в зоните на влияние в горния и
долния участък.
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Чл. 176. Наблюденията и измерванията
по техническия мониторинг върху малките
язовирни стени и на съоръженията към тях са:
1. задължителни;
2. периодични;
3. едновременни – при наблюдения и измервания на взаимносвързани явления;
4. сравними по време (дата и час) и място.
Раздел II
Организация на наблюденията и измерванията
Чл. 177. (1) Конт ролно-измервателната
система се изпълнява въз основа на проект,
който е неразделна част от проекта за язовирната стена и на съоръженията към нея.
(2) Организацията на наблюденията и измерванията осигурява:
1. предвидените в проектната документация
измервания върху процесите и явленията,
протичащи в малките язовирни стени и съоръженията към тях;
2. възможност за надеждна оценка на измерваните процеси и явления;
3. набиране на информация за цялостна
оценка на състоянието на язовирните стени
и съоръженията към тях.
Чл. 178. (1) В проекта за КИС са дадени
обхватът, видът, конструкцията и местоположението на отделните уреди, както и указания по организацията на наблюденията и
измерванията.
(2) В инструкцията за експлоатация и в
програмата за технически контрол се указват честотата на измерване и методиката за
обработка на резултатите.
Чл. 179. В случай на новопостроена малка язовирна стена и съоръжения към нея се
препоръчва наблюденията и измерванията за
стената и съоръженията да започнат възможно
в най-ранен етап на строителството.
Чл. 180. При първоначалното завиряване
до кота НВРВН поведението на малките язовирни стени и на съоръженията, основата и
бреговете се следят чрез наблюдения и измервания с увеличена честота спрямо следващите
наблюдения и измервания, в съответствие с
инструкцията за експлоатация и програмата
за технически контрол.
Чл. 181. (1) Програмата за технически
контрол и инструкциите за експлоатация се
изготвят от проектанта в последния етап на
проектирането.
(2) Актуализация на програмата за технически контрол на малките язовирни стени и
на съоръженията към тях се извършва при
необходимост по етапи на експлоатация – в
зависимост от състоянието им, по предложение
на оператора и по решение на собственика.
Чл. 182. Оперативен анализ на данните
от наблюденията и измерванията се прави в
деня на тяхното извършване. При съмнение
в точността на измерването то се повтаря.
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Раздел III
Наблюдения и измервания
Чл. 183. Наблюденията и измерванията на
малките язовирни стени и на съоръженията
към тях се извършват в съответствие с програмата за технически контрол на три нива:
1. визуален контрол – определен по място
и по време;
2. оперативни измервания в определени
пунктове;
3. пълни измервания на всички наблюдавани точки в съответствие с проектната документация и инструкцията за експлоатация.
Чл. 184. Техническият мониторинг върху язовирните стени от насипни материали
включва наблюдения и измервания на:
1. водното ниво във водохранилището;
2. запълването на водох ранилището с
наноси;
3. филтрацията под, през и в обход на
тялото на стената;
4. мътността на филтриралите води;
5. хоризонталните и вертикалните премествания;
6. изменението в качествата на насипа и
основата;
7. деформациите и нарушаването на монолитността на бетоновите съоръжения към
стената.
Чл. 185. Техническият мониторинг върху
бетоновите язовирни стени включва наблюдения и измервания на:
1. водното ниво във водохранилището;
2. запълването на водох ранилището с
наноси;
3. хоризонталните и вертикалните премествания;
4. взаимните премествания между стената
и основата;
5. развитието на пукнатини в стената;
6. състоянието на фугите;
7. изменението в качествата на бетона и
основата;
8. филтрацията и течовете през, под и в
обход на стената;
9. мътността на филтриралите води;
10. деформациите на основата.
Раздел IV
Периодичност на измерванията
Чл. 186. Периодичността на извършване
на наблюденията и измерванията се указва в
програмата за технически контрол съобразно:
1. категорията и класа на съоръжението;
2. сеизмичността на района;
3. възрастта и състоянието на язовирната
стена и на съоръженията към нея (етап на
експлоатация);
4. геоложките и хидрогеоложките условия.
Чл. 187. Периодичността на извършване
на наблюденията и измерванията се съобразява със:
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1. текущото състояние на съоръжението;
2. динамиката на водното ниво в язовира;
3. настъпването на извънредно събитие.
Чл. 188. (1) На визуален контрол подлежат
малките язовирни стени, съоръженията към
тях, горният и долният участък.
(2) При липса на други указания визуален
контрол на малката язовирна стена и на съоръженията към нея и на горния и долния
участък се прави седмично.
Чл. 189. При първоначално завиряване
наблюденията и измерванията са ежедневни.
Пълно измерване се прави при запълване
на езерото до 1/2 от дълбочината му и при
достигане на НВРВН.
Чл. 190. Наблюдения и измервания с увеличена честота до ежедневни се извършват
при висока вълна или след земетресения, при
значително увеличена филтрация, премествания и деформации.
Чл. 191. При отсъствие на други указания
наблюденията и измерванията с КИС се правят
поне веднъж на шест месеца.
Раздел V
Наблюдения и измервания при преминаване
на високи води и след извънредни събития
Чл. 192. Готовността на съоръженията за
провеждането на високи води в периода на
прииждане се установява посредством:
1. преглед на затворните органи на облек
чителните и водовземните съоръжения;
2. оглед на горния и долния участък.
Чл. 193. В периода на провеждане на високи води състоянието на малките язовирни
стени от насипни материали и на съоръженията към тях се следи, като се изпълняват
контролни визуални огледи на билото и въздушния откос на стените, на преливниците
и на енергогасителите съгласно програмите
за технически контрол.
Чл. 194. След провеж дане на високата
вълна се извършват:
1. подробен визуален оглед на състоянието на малката язовирна стена, преливните и
гасителните съоръжения и на речното корито
до 500 m след язовирната стена; особено внимание при огледите се обръща на:
а) връзките на бетоновите конструкции
със земнонасипни съоръжения;
б) ерозията и отлаганията след преливните
съоръжения;
в) участъците, където са се появили течове
и суфозионни явления;
2. измервания съобразно програмата за
технически контрол и се дава заключение за
техническото състояние на язовирните стени
и на съоръженията към тях.
Чл. 195. При регистриране на земетръс се
извършват огледи на всички съоръжения и
оперативни измервания – съгласно предвиденото в проекта за експлоатация.
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Раздел VI
Обработка на резултатите – методика и до
кументация
Чл. 196. (1) Обемът, видът, формата и
начинът за документиране на резултатите от
измерванията са определени в проектната документация и в инструкцията за експлоатация.
(2) Данните от техническия мониторинг
се включват в досието на обекта съгласно
изискванията на единната номенклатура.
Чл. 197. (1) Всички наблюдения и отчети
се вписват в съответен журнал (форма) преди
и след първичната обработка.
(2) Методиката за обработка на резултатите
се указва в инструкцията за експлоатация и
в паспорта на всеки от уредите.
(3) Резултатите от всички наблюдения и
отчети, както и тяхната първична обработка,
извършена от оператора, се нанасят в съществуващата база данни и на хартиен носител.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ДОКУ МЕНТА ЦИ Я ЗА ЕКСПЛОАТА ЦИ Я
НА МАЛКИТЕ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И НА
СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
Раздел I
Общи положения
Чл. 198. Документацията за всяка малка
язовирна стена и на съоръженията към нея
се съхранява в досието на обекта.
Чл. 199. (1) Досието на обекта включва
документацията от фазата на предварителните
проучвания за язовирните стени и съоръженията към тях, включително до етапа на
извеждане от експлоатация или ликвидация
съгласно действащата нормативна уредба.
(2) Документацията по ал. 1 се оформя
съгласно изискванията на тази наредба и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството.
Чл. 200. Досието на обекта се открива при
въвеждането му в експлоатация и се закрива
при ликвидацията му.
Чл. 201. Досието на обекта се води в
съответствие с изискванията за съхранение
и ползване на документацията и Единната
номенклатура.
Чл. 202. (1) При извеждане от експлоатация
и/или ликвидация на малки язовирни стени и
на съоръженията към тях досието на обекта
се предава на съответния областен управител.
(2) Областният управител съхранява досието на обекта в съответствие с изискванията
на Закона за националния архивен фонд.
Раздел II
Проектна документация
Чл. 203. (1) Проектната документация се
класира в досието на обекта по реда на нейното разработване, като се следва логическата
връзка между отделните проектни разработки.
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(2) В досието на обекта се включва проектната документация, изготвена в съответствие
с нормативната уредба, в т.ч.:
1. доклад за инженерно-геоложки проучвания;
2. протоколи от лабораторни изследвания
относно качествата на строителните материали;
3. доклад за хидроложки проучвания;
4. проектни параметри, приети с решение
на експертен НМ технически съвет, назначен
от собственика;
5. доклад за ОВОС и решение на компетентния орган;
6. проектни разработки:
а) работни чертежи на язовирната стена и
на съоръженията към нея;
б) технически паспорт;
в) проект за машинно и електрическо
оборудване;
г) инструкция за експлоатация;
д) програма за наблюдения и измервания
от техническия мониторинг;
7. авариен план на обекта.
Раздел III
Документация от строителството
Чл. 204. Документацията от строителството
се класира в досието на обекта по реда на
завършване на подобектите и включва:
1. разрешението за строителството;
2. екзекутивните чертежи;
3. протоколите от скрити работи;
4. списъка на доставчиците на строителни
материали;
5. списъка на производителите и доставчиците на машинното и електрическото
оборудване;
6. екзекутивните чертежи за КИС;
7. схемите, чертежите на бреговата ивица
над и под съоръжението – с оценка на срутищни явления и свлачища;
8. докладите за извършени допълнителни
работи след наводнения, земетръс и други
форсмажорни обстоятелства.
Раздел IV
Документи от експлоатацията
Чл. 205. Документацията от експлоатацията
се класира в досието на обекта последователно
съобразно етапите на експлоатация и включва:
1. акта за собственост и скицата на обекта;
2. протокола за приемане на язовирната
стена и на съоръженията към нея от Държавната приемателна комисия;
3. разрешението за ползване;
4. разрешителните по ЗВ;
5. резултатите от измервания с КИС и първичната им обработка – при първоначалното
завиряване;
6. техническия паспорт;
7. програмата за техническия контрол;
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8. актовете за единични и комплексни
изпитвания;
9. актуалния авариен план на обекта;
10. анализите за техническото състояние;
11. оценките на сигурността и анализите
на техническото състояние, извършени чрез
инспекции;
12. протоколите от експертните технически
съвети, от техническите съвети, от техническите прегледи, от визуалните огледи и от
противоаварийните тренировки;
13. програмите и протоколите за обучение
на експлоатационния персонал;
14. резултатите от експлоатацията на машинното и електрическото оборудване при
различен режим на работа на съоръженията;
15. документацията за извършване на основен ремонт и реконструкция (от началото
на процедурата до приемането на съоръжението – след ремонт и реконструкция);
16. копията от констативните протоколи
от проверките на контролните органи;
17. документацията по извеждане от експлоатация и ликвидация (от началото на
процедурата до приключването є).
Раздел V
Съхранение и ползване на документацията.
Единна номенклатура
Чл. 206. (1) Проектната документация,
документацията от строителството и експлоатацията се съхраняват от собственика на
язовирните стени и съоръженията към тях,
който носи отговорност за съхраняването и
попълването на досието на обекта със съответните документи.
(2) Операторът съхранява копия от всички
документи, включени в досието на обекта.
Чл. 207. Собственикът, съответно операторът, въвежда документацията по чл. 206, ал. 1
в информационна система по ред, в обем и
по начин, определени в наредбата по чл. 141,
ал. 1, т. 3 ЗВ.
Ч А С Т

Ч Е Т В Ъ Р Т А

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКИ
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 208. Контролът на техническото състояние на язовирните стени и на съоръженията
към тях и оценката на тяхната сигурност се
осъществяват чрез:
1. технически прегледи и анализи на техническото състояние, извършвани от собственика;
2. обследвания, извършвани от КОТЕСЯС;
3. контролни проверки, извършвани от
председателя на ДАМТН или от оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 209. (1) Собственикът/операторът провежда два пъти годишно – от 1 март до 30
април и от 1 септември до 30 септември,
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технически прегледи на язовирните стени и
на съоръженията към тях.
(2) Прегледите обхващат всички видове
дейности по поддържането и експлоатацията
на язовирните стени и съоръженията към тях.
(3) Когато в процеса на извършване на
техническите прегледи се констатират обстоятелства, които не отговарят на проектната
документация и на инструкциите за експлоатация, собственикът предприема мерки за
ремонт и/или реконструкция и уведомява
съответния областен управител и ДАМТН
за необходимостта от извършване на проверка за оценка на сигурността и анализ на
техническото състояние.
Ч л. 210. Резул тат и т е о т т ех н и ческ и т е
прегледи се отразяват в протоколи, които се
класират в досието на обекта, а копия от тях
се съхраняват от оператора.
Чл. 211. (1) А нализът за техническото
състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях се изготвя от собственика
или се възлага на трето – физическо или
юридическо, лице, притежаващо необходимата
компетентност.
(2) Анализът по ал. 1 се изготвя на базата
на резултатите, получени от техническите
прегледи и от измерванията на контролно-измервателните системи, за период, не по-голям
от три години.
(3) Анализът на техническото състояние
на язовирните стени и на съоръженията към
тях се приема от експертен технически съвет,
назначен от собственика.
Г л а в а

в т о р а

ПРОВЕРКИ ЗА ОЦЕНК А НА СИГУРНОСТ
ТА И АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКОТО И
ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
Раздел І
Комисия за обследване на техническото и
експлоатационното състояние на язовирните
стени
Чл. 212. (1) Областните управители със
заповед назначават комисии за ежегодното
обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях съгласно чл. 138а, ал. 3 ЗВ.
(2) В комисията по ал. 1 се включва по
един представител на:
1. Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор;
2. Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ на Министерството
на вътрешните работи;
3. съответната областна администрация;
4. съответната басейнова дирекция.
(3) Представителите на органите по ал. 2
следва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по някоя от
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следните специалности: Хидротехническо
или Хидромелиоративно строителство, ВиК,
Геодезия или друга подходяща специалност.
(4) Областният управител може да привлича
допълнително експерти със съответната квалификация за участие в комисията по ал. 1.
Чл. 213. (1) Комисията за обследвания на
техническото и експлоатационното състояние
на язовирните стени извършва обследвания
на място на техническото състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях.
(2) На ежегодни обследвания подлежат всички язовирни стени и съоръженията към тях,
намиращи се на територията на съответната
област, независимо от тяхната собственост.
Чл. 214. (1) В заповедта по чл. 212, ал. 1
областният управител определя график на
извършването на обследванията, който се
публикува на интернет страницата на областната администрация най-късно 15 дни преди
началото на инспекциите и се изпраща до
съответните компетентни органи.
(2) Областният управител в 3-дневен срок
от издаването на заповедта по електронен път
изпраща на членовете на КОТЕСЯС документацията от извършените предходни прегледи
на язовирите, включваща изготвените констативни протоколи, аналитични доклади и
снимков материал (за оценки на риска от
бедствия следва да се прилага и карта), за
язовирите, определени в графика по ал. 1.
Чл. 215. Комисията за обследвания на
техническото и експлоатационното състояние
на язовирните стени има право:
1. на достъп до обектите за проверка;
2. на достъп до цялата документация, съхранявана в досието на обекта;
3. да прави предписания на собствениците
на язовирните стени и/или на съоръженията
към тях за изпълнението в определен срок
на необходимите действия за осигуряване на
техническата им изправност.
Чл. 216. (1) За всек и обследван обект
КОТЕСЯС съставя протокол за техническото
състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях, който съдържа:
1. датата на извършване на проверката;
2. номера на заповедта, с която областният
управител е назначил КОТЕСЯС;
3. номера на имота по кадастрална карта;
4. общото описание на обекта;
5. наименованието/имената на собственика
и оператора на язовирните стени и на съоръженията към тях;
6. характерните условия и обстоятелствата
при провеждане на инспекцията;
7. данните за язовирната стена и водохранилището;
8. резултатите и анализа на наличните
наблюдения и измервания с КИС между две
инспекции;
9. техническото и експлоатационното състояние на машинното и електротехническото
оборудване;
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10. установените проблеми по сигурността
и техническото състояние;
11. констатацията относно наличието на
оценка на сигурността и анализ на техническото състояние;
12. предписания и срок за тяхното изпълнение.
(2) Протоколът се изготвя в 14-дневен
срок от приключването на обследването и се
подписва от членовете на комисията. Когато
някой от членовете на комисията има особено
мнение, то се отбелязва в протокола и към
него се прилагат писмени мотиви в 3-дневен
срок от подписването му.
(3) Протоколът се изготвя в 6 еднообразни екземпляра – за всеки от членовете на
КОТЕСЯС, за собственика на язовирните
стени и на съоръженията към тях и за кмета
на общината.
Раздел II
Контрол, осъществяван от ДАМТН
Чл. 217. Председателят на ДАМТН или
оправомощени от него длъж ностни лица
контролират изпълнението на:
1. предписанията на КОТЕСЯС, дадени
в хода на ежегодните обследвания и на инспекциите;
2. мерките за осигуряване на изправното
техническо състояние на язовирните стени и
на съоръженията към тях и безопасната им
експлоатация;
3. дейностите по извеждане от експлоатация
и/или ликвидация;
4. дейностите по разрушаване на хидротехническото съоръжение, което е разпоредено
със заповед на кмета на общината – в случай
на опасност от наводнение, при което могат
да настъпят вредни последици за живота и
здравето на хората, околната среда и материалните ценности;
5. наличие на оператор и притежаваната
от него квалификация;
6. вписването на данни в информационната
система, предоставена от ДАМТН;
7. спазването на изискванията на тази
наредба.
Чл. 218. При изпълнението на правомощията по чл. 217 контролните органи от ДАМТН
имат право:
1. на свободен достъп до контролираните
от тях язовирни стени и до съоръженията
към тях;
2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация;
3. да дават задължителни предписания
на собствениците на язовирни стени и/или
на съоръженията към тях съобразно правомощията си, включително да предписват на
собственика/оператора предприемане на мерки и действия за изясняване на техническото
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състояние и на условията за експлоатация на
контролираните обекти, както и да определят
срок за тяхното изпълнение;
4. да съставят актове за установяване на
административни нарушения;
5. да издават наказателни постановления.
Чл. 219. (1) За изпълнението на функциите по чл. 217 контролните органи извършват
проверки, които не съвпадат с графика по
чл. 214, ал. 1.
(2) За резултатите от проверките се съставят констативни протоколи, които съдържат:
1. собственото, бащиното и фамилното име
на проверяващия и длъжността му;
2. датата на извършване на проверката;
3. описанието на проверявания обект:
а) залятата площ;
б) водосборната област;
в) предназначението;
г) завирения обем;
д) най-високото работно ниво;
е) най-ниското работно ниво;
ж) пропускателната способност;
з) обема в момента на проверката;
и) номера на имота;
4. наименованието/имената на собственика
и оператора на язовирните стени и на съоръженията към тях;
5. акта за собственост;
6. договора с оператора, когато е приложимо;
7. характерните условия и обстоятелствата
при провеждане на инспекцията;
8. данните за язовирната стена и водохранилището;
9. резултатите и анализа на наличните
наблюдения и измервания с КИС;
10. други констатации, установени при
проверката;
11. имената и точните адреси на лицата,
присъствали на проверката;
12. описа на документите, сведенията,
обясненията и друга информация, събрана в
хода на проверката;
13. предписанията и срока за тяхното изпълнение;
14. указанията за уведомяване на ДАМТН
за изпълнението на дадените предписания в
определения срок;
15. подписи те на дл ъж ност ни те лица,
извършили проверката, и на собственика/
оператора на обекта.
(3) Протоколът се изготвя след извършването на проверката и се публикува на интернет
страницата на ДАМТН. Собственикът съхранява протокола в досието на обекта.
(4) Екземпляр от протокола, както и информация за изпълнението на дадените преписания се изпращат на съответния областен
управител. Информацията за изпълнението
на дадените преписания се публикува на
интернет страницата на ДАМТН.
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Чл. 220. (1) Председателят на Д АМТН
поддържа база данни в електронен вид за
извършения контрол по чл. 212 и 217, която
съдържа:
1. датата на проверката;
2. описанието на обекта и неговото местонахождение;
3. номера на констативния протокол;
4. резюмето на констатираните факти и
обстоятелства;
5. дадените предписания и срок за изпълнение;
6. данните за изпълнение на дадените
предписания;
7. установените нарушения;
8. номера на акта за установяване на нарушението;
9. номера на наказателното постановление;
10. размера на наложената санкция.
(2) Информацията по ал. 1 се попълва в
базата данни ежемесечно.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Авария“ е инцидент от голям мащаб,
включващ разрушаване на хидротехнически
съоръжения, при което се налага намаляване на експлоатационните натоварвания на
язовирните стени и на съоръженията към
тях за извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи.
2. „Берма“ е отстъп в земнонасипна язовирна стена, която разделя частите на откоса на
насипа, имащи различен наклон, и служи за
отвеждане на водата от тялото на стената чрез
водоотвеждаща канавка в петата на откоса.
3. „Горен участък“ е зоната на влияние на
подприщването.
4. „Долен участък“ е зоната след язовирната
стена, ограничена в участък с дължина до 500 м.
5. „Досие на обекта“ е цялата документация от проучвателните работи, проектът,
строителството и експлоатацията на язовирните стени и на съоръженията към тях до
тяхното извеждане от експлоатация и/или
ликвидация.
6. „Извеждане от експлоатация“ е прекратяване на експлоатацията на язовирните стени и
на съоръженията към тях, без да се премахват
основни техни конструктивни елементи.
7. „Извънредно събитие“ е:
а) земетресение над VI степен по MSK, екстремни проливни валежи или ураганни ветрове
с интензивност (обезпеченост), определена
в зависимост от техническото състояние на
стената и нейната уязвимост при тези условия;
б) свличане на част от откос, увеличаване
мътността и/или дебита на филтрация, концентриран изход на филтрация или заблатяване, пукнатини, хлътвания, активиране на
свлачища, срутища, авария на механичното
оборудване, анормални показания на уреди.
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8. „Измервателна и контролна апаратура“
е съвкупността от заложените в проекта и
изпълнените в язовирната стена и съоръженията към нея КИС, както и системите за
видеомониторинг и ранно оповестяване.
9. „Инструкция за експлоатация“ е съвкупност (комплект) от технически правила,
указания, предписания и други дейности,
свързани с предмета на дейност на едно или
на група съоръжения.
10. „Ликвидация“ е прекратяване на експлоатацията на язовирните стени и на съоръженията към тях, като част или всички техни
основни конструктивни елементи се премахват,
площадките им се рекултивират и се възстановява естественият режим на речния отток.
11. „Облекчителни съоръжения“ са преливниците и основните изпускатели на язовирните стени.
12. „Опасност“ е събитие или състояние,
създаващо вероятност от настъпване на вредоносни последици за язовирните стени и за
съоръженията към тях, за хората, материалните ценности и за околната среда.
13. „Оператор на язовирна стена“ е физическо лице хидроспециалист или юридическо
лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите
по стопанисване, поддържане и експлоатация
на язовирни стени и на съоръженията към
тях, възложени му от собственика с договор.
14. „Основен ремонт“ е основен ремонт по
смисъла на § 5, т. 42 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
15. „Отказ“ е събитие, в резултат на което
поради нарушаване на един от показателите
за конструктивна и технологична сигурност
и на показателите за опазване на околната
среда язовирните стени и съоръженията към
тях преминават от изправно в неизправно
техническо състояние. Отказите могат да са:
а) „Постепенен отказ“ е вид отказ, при
кой то г рани чната стойност на н якой от
показателите за технологична сигурност се
достига постепенно;
б) „Внезапен отказ“ е вид отказ, който се
проявява при наличие на скрит дефект или
при съчетание на натоварвания и въздействия,
които язовирната стена и съоръженията към
нея не могат да понесат.
16. „Реконструкция“ е реконструкция по
смисъла на § 5, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
17. „Риск“ е мярка за вероятността от
настъпване на вредоносни последици върху
живота и здравето на хората, материалните
ценности и околната среда.
18. „Текущ ремонт“ е текущ ремонт по
смисъла на § 5, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
19. „Х и д роспец иа л ис т“ е л и це, кое т о
притежава образователно-квалификационна
степен „магистър“, със специалност Хидро-
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тех ническо ст роителство, Х идромелиоративно строителство или друга еквивалентна
специалност в областта на хидроинженерството, при придобиването на която в учебния
план са изучавани предмети и са придобити
умения, свързани с проектиране, изграж дане и експлоатация на язовирни стени и на
съоръженията към тях.
20. „Техническа експлоатация“ е правно
и технологично регламентирана дейност по
въвеждане в експлоатация, използване по
предназначение и поддържане в изправност
на язовирни стени и на съоръжения към тях.
§ 2. Минималното техническо оборудване – собственост на оператора, трябва да
включва:
1. Едночестотен GPS приемник.
2. Акумулаторен прожектор.
3. Две мобилни радиостанции с двустранна
обмяна на съобщения с минимален обхват
1 км, без изискване за лиценз за работна
честота.
4. Комплект геодезически инструменти.
5. Високопроходим лек автомобил със
задвижваща система 4х4.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Документацията от експлоатацията
на големите и малките язовирни стени и на
съоръженията към тях се привежда в съответствие с изискванията на наредбата в срок
една година след влизането є в сила.
§ 4. (1) За големите язовирни стени и съоръженията към тях, които са в експлоатация
преди влизането в сила на тази наредба, се
извършва:
1. преглед и опис на наличната документация;
2. опис на документацията, подлежаща на
възстановяване.
(2) Документацията по ал. 1 се утвърждава
от оператора, осъществяващ техническата експлоатация, и се включва в досието на обекта.
(3) За малките язовирни стени и съоръженията към тях, които са в експлоатация
преди влизането в сила на тази наредба, се
извършва:
1. преглед и опис на наличната документация;
2. опис на документацията, подлежаща на
възстановяване.
(4) Документацията по ал. 3 се утвърждава от собственика и се класира в досието
на обекта.
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 141, ал. 2 от Закона за водите.
§ 6. Указания за прилагане на наредбата се
дават от председателя на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор, а по
чл. 60, ал. 1 и чл. 163, ал. 1 указанията се дават
съвместно с директора на ГД „ПБЗН“ на МВР.
8092
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
НАРЕДБА № Е-РД-04-05
от 8 септември 2016 г.

за определяне на показателите за разход на
енергия, енергийните характеристики на
предприятия, промишлени системи и системи
за външно изкуствено осветление, както и за
определяне на условията и реда за извършване
на обследване за енергийна ефективност и
изготвяне на оценка на енергийни спестявания
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. показателите за разход на енергия на
предприятия, промишлени системи и системи
за външно изкуствено осветление;
2. енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за
външно изкуствено осветление;
3. условията и редът за извършване на
обследване за енергийна ефективност на
предприятия, промишлени системи и системи
за външно изкуствено осветление;
4. условията и редът за изготвяне на оценка
на постигнати енергийни спестявания в предприятия, промишлени системи и системи за
външно изкуствено осветление.
Ч л. 2. (1) Обслед ва нет о за енерг и й на
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) Препоръчаните мерки за повишаване
на енергийната ефективност трябва да водят
до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност при
крайното потребление на енергия и да бъдат
разходоефективни.
(3) Препоръчаните от обследването на
системи за външно изкуствено осветление
мерки трябва да гарантират осигуряването
на минималните технически изисквания към
тези системи.
Чл. 3. Всяко предприятие, промишлена
система и система за външно изкуствено
осветление могат да бъдат обследвани за
енергийна ефективност при условията и по
реда на тази наредба.
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Чл. 4. (1) На задължително обследване
за енергийна ефективност по реда на тази
наредба подлежат:
1. предприятията за производство на стоки, които не са малки и средни предприятия
по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и
средните предприятия;
2. предприятията за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия
по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и
средните предприятия;
3. промишлените системи, чието годишно
потребление на енергия е над 3000 МWh;
4. системите за външно изкуствено осветление, разположени в населени места с
население над 20 000 жители.
(2) Собствениците на предприятия по ал. 1,
т. 1 и 2 и на промишлени системи по ал. 1,
т. 3, които прилагат система за управление на
енергията или на околната среда, подлежаща
на сертифициране от независим орган за съответствие с европейски или международни
стандарти, се освобождават от задълженията
за обследване за енергийна ефективност, при
условие че приложената от тях система за
управление включва енергийно обследване
на съответното предприятие или промишлена
система.
(3) Наличието на система по ал. 2 се потвърждава чрез предоставяне в Агенцията за
устойчиво енергийно развитие (агенцията) на
заверени копия на хартиен носител на:
1. сертификат на системата за управление
на енергията или на околната среда;
2. частта от процедурата на системата за
управление, показваща обхвата и периодичността на енергийните обследвания, в съответствие с ал. 2.
(4) За предприятие, промишлена система
и система за външно изкуствено осветление
извън тези по ал. 1 оценка за енергийна
ефективност и енергийни спестявания се извършва при условия и по ред, определени в
съответната схема или механизъм, във връзка
с участието им в национални или европейски
схеми или механизми за подпомагане на мерки
за насърчаване на енергийната ефективност,
когато такива условия и ред са определени в
съответната схема или механизъм.
Чл. 5. (1) Всеки собственик на предприятие,
промишлена система или система за външно
изкуствено осветление, което подлежи на
задължително обследване, подава в агенцията декларация по чл. 57, ал. 5 от Закона за
енергийната ефективност (ЗЕЕ) по образец
съгласно приложение № 1.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава чрез
порта ла на Национа лната информационна система за състоянието на енергийната
ефективност в Република България или на
хартиен и електронен носител ежегодно в
срок до 31 януари.
(3) Агенцията изготвя и поддържа на интернет страницата си списък на предприятия,
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промишлени системи и системи за външно
изкуствено осветление, които подлежат на
задължително обследване.
(4) При отпадане на условията за задължително обследване по чл. 4, ал. 1 през пред
ходната година собственикът на включено в
списъка по ал. 3 предприятие, промишлена
система или система за външно изкуствено
осветление подава декларация свободен текст
до изпълнителния директор на агенцията, като
прилага доказателства за тези обстоятелства.
Чл. 6. (1) Обследванията за енергийна ефективност трябва да се провеждат по независим
начин и да са в съответствие с минималните
изисквания, както следва:
1. да използват актуални, измерени, проследими оперативни данни за енергийното
потребление и за профилите на натоварване
(при електроенергията);
2. да включват подробен преглед на профила
на потреблението на енергия на дадена сграда
или група от сгради, промишлени дейности
или монтаж, в т.ч. за транспорт;
3. да изхождат, когато е възможно, от анализ на разходите за жизнения цикъл, а не на
обикновените периоди на възвръщаемост с
оглед отчитане на дългосрочно реализуемите
спестявания, остатъчните стойности на дългосрочните инвестиции и сконтовите проценти;
4. да са пропорционални и достатъчно
представителни, за да позволят съставянето на
достоверна представа за енергийните характеристики като цяло и надеждното установяване
на най-значимите възможности за подобрение.
(2) Обследванията за енергийна ефективност трябва да дават подробни и потвърдени
изчисления за предложените мерки с цел
предоставяне на ясна информация за потенциалните спестявания.
(3) Използваните при обследванията данни се съхраняват за целите на историческия
анализ и за проследяване на резултатите.
Чл. 7. (1) Оценката на енергийните спестявания в предприятие, промишлена система
и система за външно изкуствено осветление
има за цел да докаже постигнатите енергийни
спестявания в резултат на изпълнени мерки
за повишаване на енергийната ефективност.
(2) Оценката по ал. 1 служи за издаване на
удостоверения за енергийни спестявания при
условията и по реда на наредбата по чл. 18,
ал. 2 ЗЕЕ.
Г л а в а

в т о р а

ПОК АЗАТЕЛИ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ
И ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Чл. 8. (1) Показателите за разход на енергия на предприятия и промишлени системи
се класифицират в две групи:
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1. група 1 – показатели, характеризиращи
процесите на енергопреобразуване в предприятието/промишлената система:
а) коефициент на полезно действие (КПД)
при енергопреобразуващите процеси (%):
аа) при производство на електрическа енергия/топлинна енергия/енергия за охлаждане;
бб) при използване на вторични енергийни
ресурси;
б) КПД при възобновяеми енергийни ресурси (%);
2. група 2 – показатели, характеризиращи
енергийното потребление:
а) енергийно потребление за определен
период (kWh);
б) инсталирана мощност (kW );
в) средна използвана мощност (kW ).
(2) Показателите се определят:
1. по видове енергийни ресурси;
2. по отделни технологични потребители;
3. по структурни единици на предприятието/промишлената система;
4. общо за предприятието/промишлената
система.
Чл. 9. (1) Енергийните характеристики
са показатели за специфично енергийно потребление, които се изчисляват за единица
произведен продукт/предоставена услуга (m,
m 2 , m 3, kg, лв., брой и др.).
(2) За определяне на енергийните характеристики по ал. 1 предприятието/промишлената система се разглежда като интегрирана
система.
(3) Разходът на енергия в интегрираната
система е резултат от съвместното влияние
на основните системи:
1. технологична;
2. горивоенергийна;
3. електрическа;
4. топло-/студоенергийна;
5. водоснабдителна, сгъстен въздух и др.
(4) При определяне на енергийните характеристики на предприятието/промишлената
система се вземат предвид:
1. технологичните процеси;
2. материалните и енергийните потоци;
3. характеристиките на основните и спомагателните съоръжения;
4. енергийните характеристики на сградите.
Чл. 10. (1) Показателите за разход на
енергия на системи за външно изкуствено
осветление се класифицират в две групи:
1. група 1 – показатели, характеризиращи
процесите на енергопреобразуване на системите за външно изкуствено осветление:
а) КПД на пусково-регулиращите апарати
и на осветителите (%);
б) експлоатационен фактор на светлинните източници, осветителите и осветителната
уредба към момента на обследването;
в) светлоотдаваемост (светлинен добив) на
светлинните източници (lm/W );
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г) светлоотдаваемост (светлинен добив)
на осветителите, с отчитане на загубите в
пусково-регулиращите апарати (lm/W );
д) клас за енергийна ефективност;
2. група 2 – показатели, характеризиращи
енергийното потребление на системите за
външно изкуствено осветление:
а) годишен разход на електрическа енергия;
б) инсталирана eлектрическа мощност (kW);
в) специфична инсталирана електрическа
мощност:
аа) за системи с нормиране по яркост [W/
m2 .(cd/m2)];
бб) за системи с нормиране по осветеност
(W/m2 .lx).
(2) Показателите за системи за външно
изкуствено осветление се определят:
1. по видове системи за външно изкуствено
осветление;
2. по класове на улично осветление;
3. общо за системата за външно изкуствено
осветление, по селища, райони, улици, обособени участъци, обособени обекти.
Чл. 11. (1) Енергийните характеристики
са показат ели за спец ифи чно енерг ийно
потребление, които се изчисляват при приложение на системи за външно изкуствено
осветление (m 2 , брой, (cd/m 2). lx).
(2) За определяне на енергийните характеристик и по ал. 1 системата за външно
изкуствено осветление се разглеж да като
интегрирана система.
(3) Разходът на енергия в интегрираната
система е резултат от съвместното влияние
на основните системи:
1. светлинно-технологична;
2. електрическа;
3. улична осветителна;
4. други.
(4) При определяне на енергийните характеристики на системата за външно изкуствено
осветление се вземат предвид:
1. светлотехническите решения, съобразени
с функционалното предназначение;
2. нормените или референтните стойности
на показателите по ал. 1.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО
ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Раздел I
Условия за извършване на обследване за
енергийна ефективност на предпри яти я,
промишлени системи и системи за външно
изкуствено осветление
Чл. 12. (1) Обследването за енергийна
ефективност се извършва чрез системен подход и методи за определяне, остойностяване и
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анализиране на енергийните потоци и разходи
при производството на стоки и предоставянето на услуги въз основа на информация
за енергийното потребление за предходен
тригодишен период и данни от измервания,
извършени в хода на обследването.
(2) Обследването по ал. 1 се извършва наймалко веднъж на всеки 4 години.
(3) Срокът за извършване на следващо обследване започва да тече от датата на приемане
на резултатите от предходното обследване.
(4) Ново обследване се извършва задължително преди изтичане на срока по ал. 2
съответно на:
1. промишлени 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.
Чл. 13. (1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи
и системи за външно изкуствено осветление
се извършва от лица, вписани в публичния
регистър по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ.
(2) Лицата по ал. 1, включително наетият
от тях персонал, нямат право да извършват обследване на предприятие/промишлена система/
система за външно изкуствено осветление, ако са
участвали в тяхното проектиране, изграждане,
експлоатация или в изпълнението на мерки за
повишаване на енергийната им ефективност.
Чл. 14. (1) Собственикът на предприятие,
промишлена система и система за външно
изкуствено осветление по чл. 4, ал. 1 възлага с договор извършването на обследване
за енергийна ефективност на лице, вписано
в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ.
(2) Собственикът предоставя на лицето,
извършващо обследването, докладите от пред
ходни обследвания, ако има такива.
Чл. 15. Резултатите от обследването се
отразяват в доклад и резюме.
Ч л. 16. Док ла д ът о т обслед ва не т о на
предприятие/промишлена система/система
за външно изкуствено осветление съдържа:
1. описание на системите съответно по
чл. 9, ал. 4 или чл. 10, ал. 2;
2. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, пренос,
разпределение и потребление на енергия;
3. базова линия на енергийно потребление
за основните енергоносители;
4. оценка на специфичните възможности
за намаляване на енергийното потребление;
5. описание на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност, включително предписани с предходно обследване;
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6. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на
енергийната ефективност;
7. анализ и оценка на спестени емисии
въглероден диоксид за всяка мярка.
Чл. 17. (1) Резюмето съдържа:
1. наименование и обща информация за
предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление;
2. кратко представяне и анализ на енергопотреблението;
3. кратко представяне на изпълнени мерки
за повишаване на енергийната ефективност,
включително предписани с предходно обследване;
4. предлагани мерки за повишаване на
енергийната ефективност;
5. кратка информация за постигнатите
спестявания след изпълнение на мерките,
предписани с пред ходно обследване – от
оценка на енергийните спестявания.
(2) Резюмето по ал. 1 се изготвя:
1. за предприятие/промишлена система по
образец съгласно приложение № 2;
2. за система за външно изкуствено осветление по образец съгласно приложение № 3.
Чл. 18. (1) Докладът и резюмето се приемат о т собс т веника на п редп ри я т иет о/
промишлената система/системата за външно
изкуствено осветление или от упълномощено
от него лице с протокол по образец съгласно
приложение № 4.
(2) В 14-дневен срок от датата на приемане
на резултатите от обследването по ал. 1 собственикът на предприятието/промишлената
система/системата за външно изкуствено осветление е длъжен да предостави в агенцията:
1. заверено копие на резюмето на хартиен
и електронен носител;
2. заверено копие на протокола за приемането на резултатите на хартиен носител;
3. оригинал на декларация за липса на
обстоятелства по чл. 59, ал. 2 и 4 ЗЕЕ по
образец съгласно приложение № 5.
Чл. 19. (1) Лицата по чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ
представят в агенцията 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 публикуван на интернет страницата є.
Раздел II
Ред за извършване на обследване за енергийна
ефективност на предприятие, промишлена
система и система за външно изкуствено
осветление
Чл. 20. Обследването за енергийна ефективност на предприятие/промишлена система
включва:
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1. средствата за измерване и контрол на
енергийните потоци;
2. системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите енергийни потоци;
3. електропроизвеждащите системи;
4. топлопреносните системи – водни, парокондензни, въздушни;
5. електроснабдителните системи;
6. системите за сгъстен въздух;
7. системите за вода;
8. технологичните процеси и системи;
9. производствените машини, агрегати и
съоръжения;
10. осветителните системи;
11. системите за осигуряване на микроклимата;
12. вътрешен транспорт;
13. сградните ограждащи конструкции и
елементи.
Чл. 21. Обследването за енергийна ефективност на предприятия/промишлени системи
включва следните основни етапи:
1. подготвителен етап, по време на който
се извършват дейностите:
а) оглед на предприятието/промишлената
система;
б) събиране и обработка на информация
за функционирането на предприятието/промишлената система и разходите на енергия
за предходен тригодишен период;
2. eтап на установяване на енергийните
характеристики на предприятието/промишлената система, по време на който се извършват
дейностите:
а) анализ на съществуващото състояние и
на енергийното потребление;
б) определяне на базовата линия на енергийно потребление;
в) събиране на подробна информация за
състоянието на предприятието, промишлената
система чрез огледи, измервания и налична
информация;
г) обработка и анализ на данните;
д) определяне на енергийните характеристики на предприятието/промишлената система
и възможностите за тяхното подобряване;
3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по време
на който се извършват дейностите:
а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;
б) остойностяване на всяка мярка за повишаване на енергийната ефективност и определяне срока за откупуване на инвестициите;
в) определяне на годишния размер на енергийните спестявания с отчитане на взаимното
влияние на отделните мерки;
г) анализ и оценка на годишното количество спестени емисии въглероден диоксид
(СО 2) в резултат на разработените мерки за
повишаване на енергийната ефективност;

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

4. заключителен етап, по време на който
се извършват дейностите:
а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;
б) представянето им на собственика на
предприятието/промишлената система.
Чл. 22. Обследването за енергийна ефективност на система за външно изкуствено
осветление включва следните основни етапи:
1. подготвителен етап, по време на който
се извършват дейностите:
а) оглед на системата за външно изкуствено
осветление;
б) събиране на информация за структурата,
параметрите, електроснабдяването, управлението на системата и разхода на енергия за
предходен тригодишен период;
2. етап на установяване на енергийните
характеристики на системата за външно изкуствено осветление:
а) анализ на съществуващото състояние и
на енергийното потребление;
б) определяне на базовата линия на енергийно потребление;
в) събиране на подробна информация за
състоянието на системата за външно изкуствено осветление чрез огледи, измервания и
налична информация;
г) обработка и анализ на данните; оценка
на съответствието на съществуващото състояние с проектните нормени или референтни
стойности на показателите на системите за
външно изкуствено осветление: светлотехнически, електротехнически, ергономични;
д) определяне на енергийните характеристики на системата за външно изкуствено
осветление и възможностите за тяхното подобряване;
3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по време
на който се извършват дейностите:
а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;
б) ост ойностяване на всяка м я рка за
повишаване на енергийната ефективност и
определяне срока за откупуване на инвестициите;
в) определяне на годишния размер на енергийните спестявания с отчитане на взаимното
влияние на отделните мерки;
г) анализ и оценка на годишното количество спестени емисии въглероден диоксид
(СО 2) в резултат на разработените мерки за
повишаване на енергийната ефективност;
4. заключителен етап, по време на който
се извършват дейностите:
а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;
б) представянето им на собственика на
системата за външно изкуствено осветление.
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ОЦЕНК А НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА И СИСТЕМА ЗА ВЪНШНО
ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Чл. 23. (1) Оценката на постигнати енергийни спестявания в предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено
осветление се извършва не по-рано от една
година след изпълнението на мерките за повишаване на енергийната ефективност.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва чрез:
1. използване на информация от обследвания за енергийна ефективност на предприятия,
промишлени системи или системи за външно
изкуствено осветление, или
2. прилагане на методиките, определени с
наредбата по чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ.
(3) Оценката по ал. 1 се изготвя за изпълнени действащи мерки в съответстващите им
срокове на действие.
(4) Оценката по ал. 1 се осъществява от
лица, вписани в публичния регистър по чл. 60,
ал. 1 ЗЕЕ.
(5) Лицата по ал. 4 нямат право да извършват оценка на постигнати енергийни
спестявания от изпълнени мерки, ако са
участвали в изпълнението на тези мерки или
в обследването, с което те са предписани.
Чл. 24. (1) Собственикът на предприятие,
промишлена система и система за външно
изкуствено осветление по чл. 4, ал. 1 възлага с договор извършването на оценка на
енергийните спестявания на лица, вписани
в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ.
(2) Собственикът предоставя на лицето,
извършващо оценката, цялата необходима информация за целите на оценката, включително
докладите от предходни обследвания, ако има
такива, документи, доказващи изпълнението
на мерките и техническите им характеристики.
Чл. 25. Оценката по чл. 23, ал. 1 обхваща
процесите и системите по чл. 20, чийто разход
на енергия е повлиян от изпълнените мерки
за повишаване на енергийната ефективност.
Чл. 26. (1) Резултатите от оценката по
чл. 23, ал. 1 се оформят във вид на протокол от
оценка на постигнати енергийни спестявания.
(2) Протоколът по ал. 1 съдържа:
1. обща информация за предприятието/
промишлената система/системата за външно
изкуствено осветление и за лицето, извършило
оценката;
2. описание на изпълнените мерки за повишаване на енергийната ефективност, както
и на процесите и системите по чл. 20, чийто
разход на енергия е повлиян от тяхното изпълнение;
3. анализ на потреблението на енергия преди
и след изпълнението на мерките и изчисление
на постигнатите енергийни спестявания;
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4. обобщена информация за доказаните
спестявания от изпълнените мерки.
(3) Протоколът по ал. 1 се изготвя по
образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията и публикуван на интернет
страницата є.
(4) Изготвеният протокол се предоставя
на собственика по чл. 24, ал. 1 на хартиен и
електронен носител заедно с декларация за
липса на обстоятелства по чл. 59, ал. 2 и 4 ЗЕЕ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба „специфична инсталирана електрическа мощност на
системи за улично осветление“ е:
1. За системи за улично осветление с нормиране по яркост: специфична инсталирана мощност ротн ,L [W/m2 .(cd/m2)] означава отношението
на инсталираната мощност на осветителната
уредба Р инст (W), към осветяваната площ на
уличното платно S (m2) и към средната яркост
на уличното платно Lср, (cd/m2).
2. За системи за улично осветление с нормиране по осветеност: специфична инсталирана
мощност ротн,L (W/m2.lx) означава отношението
на инсталираната мощност на осветителната
уредба Р инст (W), към осветяваната площ на
уличното платно S (m2) и към средната осветеност на уличното платно Еср, (lx).
§ 2. Получената от агенцията информация по реда на тази наредба се обобщава и
се включва в Националната информационна система за състоянието на енергийната
ефективност в Република България по чл. 68,
ал. 1 ЗЕЕ.
§ 3. Тази наредба въвежда изисквания 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.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № РД16-346 от 2009 г. за показателите за разход
на енерги я, енергийните харак теристик и
на промишлени системи, условията и реда
за извършване на обследване за енергийна
ефективност на промишлени системи (ДВ,
бр. 28 от 2009 г.).
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 57, ал. 6 ЗЕЕ.
§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Агенцията по
устойчиво енергийно развитие освен в случаите по чл. 4, ал. 4.
§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на енергетиката:
Теменужка Петкова
Министър на икономиката:
Божидар Лукарски
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1
Д Е К Л А РА Ц И Я
ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 2 ЗЕЕ
Долуподписаният ..............................................................................................................................................................,
(име и фамилия)
в качеството си на ..........................................................................................................................................................
(длъжност, наименование на юридическото лице)
НАИМЕНОВАНИЕ
ЕИК/БУЛСТАТ
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
ТЕЛЕФОН/GSM
E-MAIL
Д Е К Л А РИ РА М ,
че притежаваният от мен обект:
1. подлежи на задължително обследване по чл. 57, ал. 2 ЗЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, КОДА
ЕТО НЕ Е МСП
ПРЕДПРИ ЯТИЕ ЗА ПРЕДОСТА ВЯНЕ Н А УСЛУ ГИ,
КОЕТО НЕ Е МСП

ВИ Д Н А З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я
ОБЕКТ
ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА С ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
НА ЕНЕРГИЯ НАД 3000 MWh
СИСТЕМА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В
НАСЕЛЕНО МЯСТО С НАСЕЛЕНИЕ НАД 20 000 ЖИТЕЛИ

ДА
ДА
ДА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОБЕКТ
АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ
М ЕС ТОПОЛОЖ ЕН И Е Н А ОБЩИНА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОБЕКТ
НАСЕЛЕНО МЯСТО
АДРЕС
2. има потребление на енергия за ………. година:
Г ОД И Ш НО ПО Т РЕ Б Л Е Н И Е
ЕНЕРГИЯ
т/год.
хил. Nm 3/год.

МWh/год.

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРОПАН-БУТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО:

0

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочени неверни данни.
Дата:
Декларатор:
(подпис и печат)
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:
1. За „ВИД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОБЕКТ“ в колона „D“ се оставя „ДА“ само в клетките, за които е
вярно направеното в ляво описание. Всички останали „ДА“ се изтриват.
2. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (т/год., хил. Nm 3/
год.) и в MWh/год.
3. За топлинната и електрическата енергия се попълва годишното потребление в MWh/год. само ако
този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на обекта за сметка на разходвано
гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове.
4. В ред „ОБЩО“ е въведена формула за сумиране на общото годишно енергопотребление в MWh/год.
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Приложение № 2
към чл. 17, ал. 2, т. 1

НА ДОКЛАД ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ/ПРОМИШ
ЛЕНА СИСТЕМА
НАЧАЛНА ДАТА

ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ

КРАЙНА ДАТА

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
1.1. ПРЕДПРИЯТИЕ/ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА
НАИМЕНОВАНИЕ
ЕИК/БУЛСТАТ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

КООРДИНАТИ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА
над 3000 MWh
ДА

АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ
ОБЩИНА
НАСЕЛЕНО МЯСТО
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
E-MAIL
ИМЕ
ТЕЛЕФОН
E-MAIL
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОУСЛУГИ, КОЕТО НЕ Е
КИ, КОЕТО НЕ Е МСП
МСП
ДА
ДА

МСП
ДА

1.2. ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ
РЕГИСТРАЦИОНЕН № ОТ ПР ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ЗЕЕ
АДРЕС
КООРДИНАТИ
ТЕЛЕФОН
E-MAIL
ИМЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
E-MAIL
2. ОСНОВНИ ПРОИЗВЕЖДАНИ СТОКИ/ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
1. ……………………………………………………………………………………………………..........................
2. …………………………………………………………………………………………………….........................
ПРОДУКТ №

3. ……………………………………………………………………………………………………............................
4. …………………………………………………………………………………………………….............................
5. …………………………………………………………………………………………………….........................

ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ
УКАЗАНИЯ ПО Т. 1. 1:
При попълването на последния ред (ред 23) се въвежда информация, определяща предприятието/
промишлената система съгласно чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ЗЕЕ. Оставя се „ДА“ за случаите, в които е
вярно описанието в клетката над него.

С Т Р.
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3. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА ИЗБРАНА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГОДИНА
ПРЕДСТАВИТЕЛНА
ГОДИНА:
ЕНЕРГИЯ
ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
№

НАИМЕНОВАНИЕ
2

НОРМАЛИЗИРАНО
ГОДИШНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ПРОГНОЗНО
ГОДИШНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ СЛЕД
МЕРКИТЕ

т/год.

хил. Nm 3/
год.

MWh/
год.

MWh/год.

MWh/год.

3

4

5

6

7

1
1

МАЗУТ

0,000

0,000

2

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

0,000

0,000

3

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

0,000

0,000

4

ПРОПАН-БУТАН

0,000

0,000

5

ПРИРОДЕН ГАЗ

0,000

0,000

6

ВЪГЛИЩА

0,000

0,000

7

КОКС

0,000

0,000

8

ДРУГИ (изписва се)

0,000

0,000

9

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

0,000

0,000

10

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

0,000

0,000

0,000

0,000

ОБЩО:

0,000

3.2. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРЕДХОДЕН ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД ЗА
ПРОДУКТ ПО Т. 2
СТОЙНОСТ

ПРОДУКТ
№

РАЗМЕРНОСТ

ГОДИНИ

СРЕДНА

1

kWh/…..

0

2

kWh/…..

0

3

kWh/…..

0

4

kWh/…..

0

5

kWh/…..

0

3.3. ГЕНЕРИРАЩИ МОЩНОСТИ НА ТОПЛИННА/ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ТИП

БРОЙ

МОЩНОСТ
kW

УКАЗАНИЯ ПО Т. 3. 1:
1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (т/год., Nm 3/год.)
и в MWh/год.
2. За топлинната и електрическата енергия се попълва годишното потребление в MWh/год. само ако
този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на промишлената система за сметка
на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове.
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3. В колона 6 „НОРМАЛИЗИРАНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ“ се попълват стойности, само ако за
някои от горивата и енергиите се налага нормализиране на разхода. В противен случай в тази колона
автоматично се копират стойностите от колона 5 „ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ“.
4. В ред „ОБЩО“ са въведени формули за сумиране на общото годишно и общото нормализирано
енергопотребление в MWh/год.
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3. 2:
1. Размерността се дописва в зависимост от размерността на произвеждания продукт (m, m 2 , m 3, kg,
брой и др.).
2. В колона „СТОЙНОСТ“ („ГОДИНИ“) се въвеждат стойностите за специфичното потребление за тригодишен предходен период. В колона „СТОЙНОСТ“ („СРЕДНА“) са въведени формули за пресмятане.
3. Специфичното потребление по години се определя за всяка от основните произвеждани стоки/
предоставяни услуги по т. 2.
4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
(свободен текст)

5. ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(Кратко описание на изпълнените мерки, включително предписани с предходно обследване – свободен текст)

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

6.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ

(свободен текст)

6.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ
МЕРКИ

ЕНЕРГИЯ
ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

НАИ№ МЕНОВАНИЕ

№

НАИМЕНОВАНИЕ
т/год.

1
2

1

Въвеждане на
система
за мониторинг
и контрол на
енергопотреблението

3
4
5
6
7
8
9
10

хил.
Nm 3/
год.

MWh/
год.

хил.
лв./
год.

НЕОБХО- СРОК
СПЕСТЕДИМИ
НА ОТНИ ЕМИИНВЕС- КУПУСИИ СО2
ТИЦИИ
ВАНЕ
хил. лв.

год.

т/год.

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 1

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

С Т Р.
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ЕНЕРГИЯ
ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

НАИ№ МЕНОВАНИЕ

№

1
2
3

2

Мерки
по технологични
агрегати
и съоръжения

4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

Подмяна
на тех3 нологично оборудване

5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

Мерки по
конден
4
зни стопанства

5
6
7
8
9
10

НАИМЕНОВАНИЕ

т/год.

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 2
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 3
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 4

хил.
Nm 3/
год.

MWh/
год.

хил.
лв./
год.
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НЕОБХО- СРОК
СПЕСТЕДИМИ
НА ОТНИ ЕМИИНВЕС- КУПУСИИ СО2
ТИЦИИ
ВАНЕ
хил. лв.

год.

т/год.

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000
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ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

НАИ№ МЕНОВАНИЕ

№

1
2
3
Отст раняване
на про5
п ус к и и
топлоизолация

4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

Мерки
по гене6 риращи
мощности

5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

7

Смяна
на горивна
база

5
6
7
8
9
10

НАИМЕНОВАНИЕ

т/год.

хил.
Nm 3/
год.

MWh/
год.

хил.
лв./
год.

С Т Р. 5 5
НЕОБХО- СРОК
СПЕСТЕДИМИ
НА ОТНИ ЕМИИНВЕС- КУПУСИИ СО2
ТИЦИИ
ВАНЕ
хил. лв.

год.

т/год.

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 5
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 6
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 7

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

С Т Р.
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НАИ№ МЕНОВАНИЕ

№

1
2
3
4
8

Оползотворяване на
отпадна
топлина

5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

Мерки
по елект-
9
родвигатели

5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
10

Мерки по
трансформатори

5
6
7
8
9
10

НАИМЕНОВАНИЕ

т/год.

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 8
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ

хил.
Nm 3/
год.

MWh/
год.

хил.
лв./
год.

БРОЙ 81
НЕОБХО- СРОК
СПЕСТЕДИМИ
НА ОТНИ ЕМИИНВЕС- КУПУСИИ СО2
ТИЦИИ
ВАНЕ
хил. лв.

год.

т/год.

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

ОБЩО МЯРКА 9

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 10

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
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ЕНЕРГИЯ
ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

НАИ№ МЕНОВАНИЕ

№

1
2
3
4
Мерки
по осве11 т и т е л н и
инсталации

5
6
7
8
9
10
1
2
3

Оптимизиране на
енерго12 потреблението на
сградния
фонд

4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

Когене13
рация

5
6
7
8
9
10

НАИМЕНОВАНИЕ

т/год.

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 11
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 12
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 13

хил.
Nm 3/
год.

MWh/
год.

хил.
лв./
год.

С Т Р. 5 7
НЕОБХО- СРОК
СПЕСТЕДИМИ
НА ОТНИ ЕМИИНВЕС- КУПУСИИ СО2
ТИЦИИ
ВАНЕ
хил. лв.

год.

т/год.

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

С Т Р.
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МЕРКИ
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ЕНЕРГИЯ
ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

НАИ№ МЕНОВАНИЕ

№

1
2
3
4
14

ВИ

5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

15 Други

5
6
7
8
9
10

НАИМЕНОВАНИЕ

т/год.

хил.
Nm 3/
год.

MWh/
год.

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 14
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЯРКА 15
ОБЩО МЕРКИ

1
2
3
4
ВСИЧКИ
МЕРКИ

5
6
7
8
9
10

МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОМИШ ЛЕН
ГАЗЬОЛ
П Р О П А Н - Б УТАН
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
КОКС
ДРУГИ (изписва
се)
ТОПЛИНН А
ЕНЕРГИЯ
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО МЕРКИ

хил.
лв./
год.

БРОЙ 81
НЕОБХО- СРОК
СПЕСТЕДИМИ
НА ОТНИ ЕМИИНВЕС- КУПУСИИ СО2
ТИЦИИ
ВАНЕ
хил. лв.

год.

т/год.

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

0,0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0
0
0

0
0
0

0,000
0,000
0,000

0

0

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

#DIV/0!

0,000
0,000
0,000

0,000
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ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ,
MWh/год.
ДЯЛ НА ИКОНОМИЯТА ПО ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ
1
МАЗУТ
2
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
3
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
4
ПРОПАН-БУТАН
5
ПРИРОДЕН ГАЗ
6
ВЪГЛИЩА
7
КОКС
8
ДРУГИ (изписва се)
9
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
10
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩ ДЯЛ НА ИКОНОМИЯТА

С Т Р. 5 9
0,000
%

7. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО
ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ПОДПИС

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
(име, фамилия)
(подпис и печат)

УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2:
1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 15-те типизирани мерки. Наименованията
на мерките не могат да бъдат променяни. За класифицирането им се използва следващата таблица.
2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива в натурални единици
(т/год., Nm 3/год.) и в MWh/год.
3. Екологичният еквивалент (спестени емисии СО2) на всяко спестено гориво/енергия се определя по
формула съгласно наредбата по чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ при използване на съответното приложение.
4. Делът на икономията по видове енергия, както и общият дял на икономията се изчисляват по отношение на нормализираното енергопотребление автоматично след попълване на таблиците по т. 3.1
и т. 6.2 (Въведени са съответните формули.)
5. За годишна икономия на енергия в лв./год. се попълва чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на съответната мярка.
1  kCal
1 MCal
1 GCal
1 TCal

kCal
1
1.103
1.106
1.109

kJ
4,19
4,19.103
4,19.106
4,19.109

kWh
0,00116
1,16
1,16.103
1,16.106

koe
1.10-4
1.10-1
1.102
1.105

toe
1.10-7
1.10-4
1.10-1
1.102

ktoe
1.10-10
1.10-7
1.10-4
1.10-1

Mtoe
1.10-13
1.10-10
1.10-7
1.10-4

1 kJ
1 MJ
1 GJ
1 TJ

0,239
239
239.103
239.106

1
1.103
1.106
1.109

0,278.10-3
0,278
278
238.103

23,9.10-6
23,9.10-3
23,9
23,9.103

23,9.10-9
23,9.10-6
23,9.10-3
23,9

23,9.10-12
23,9.10-9
23,9.10-6
23,9.10-3

23,9.10-15
23,9.10-12
23,9.10-9
23,9.10-6

1 kWh
1 MWh
1 GWh
(MkWh)
1 TWh

860
860.103

3,6.103
3,6.106

1
1.103

86.10-3
86

86.10-6
86.10-3

86.10-9
86.10-6

86.10-12
86.10-9

860.106

3,6.109

1.106

86.103

86

86.10-3

86.10-6

860.109

3,6.1012

1.109

86.106

86.103

86

86.10-3

1 koe
1 toe
1 ktoe
1 Mtoe

1.104
1.107
1.1010
1.1013

4,19.104
4,19.107
4,19.1010
4,19.1013

11,6
11,6.103
11,6.106
11,6.109

1
1.10-3
1.10-6
1.10-9

1.10-3
1
1.10-3
1.10-6

1.10-6
1.10-3
1
1.10-3

1.10-9
1.10-6
1.10-3
1
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Приложение № 3
към чл. 17, ал. 2, т. 2

Р Е З Ю М Е
НА ДОКЛАД ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНО
ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ

НАЧАЛНА ДАТА
КРАЙНА ДАТА

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
1.1. СИСТЕМА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ЕИК/БУЛСТАТ
ИМЕ
СОБСТВЕНИК

АДРЕС
ТЕЛЕФОН
E-MAIL
АДМ. ОБЛАСТ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ОБЩИНА
НАСЕЛЕНО МЯСТО

НАИМЕНОВАНИЕ
БРОЙ ЖИТЕЛИ

ИМЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН
E-MAIL

1.2. ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ
РЕГИСТРАЦИОНЕН № ОТ ПР ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ
ЗЕЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ИМЕ
ТЕЛЕФОН
E-MAIL
2. ОБХВАТ НА ОБСЛЕДВАНЕТО
№

ОБСЛЕДВАНА СИСТЕМА (по функционално
предназначение)

1

Улично осветление на селище

2

Художествено-архитектурно осветление

3

Външно изкуствено осветление на зона

4

Външно изкуствено осветление на обект

5

Външно изкуствено осветление с друго предназначение

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ОБЕКТА (селище, сграда, зона, др.)

УКАЗАНИЯ ПО Т. 2:
Обследването може да обхваща една или няколко от изброените системи за външно изкуствено
осветление. В колона „НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА“ се вписва информация (наименование на
селището, сградата, зоната и др.) само за системите – предмет на обследването.
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3. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ИЗБРАНА ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА ГОДИНА
ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГОДИНА:

ОБСЛЕДВАНА СИСТЕМА

№

НАИМЕНОВАНИЕ

НОРМАЛИ- ПРОГНОЗНО
ГОДИШНО
ЗИРАНО
ГОДИШНО
ПОТРЕБЛЕ- ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕ- НИЕ СЛЕД
НИЕ
МЕРКИТЕ
MWh/год.

MWh/год.

MWh/год.

1

Улично осветление на селище

0,000

2

Художествено-архитектурно осветление

0,000

3

Външно изкуствено осветление на зона

0,000

4

Външно изкуствено осветление на обект

0,000

5

Външно изкуствено осветление с друго предназначение

0,000
0,000

0,000

0,000

3.2. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРЕДХОДЕН ТРИГО
ДИШЕН ПЕРИОД
ОБСЛЕДВАНА СИСТЕМА
№

РАЗМЕРНОСТ

СТОЙНОСТ
ГОДИНИ

СРЕДНА

НАИМЕНОВАНИЕ

1

Улично осветление на селище kWh/жител

0

2

Художествено-архитектурно осkWh/….
ветление

0

3

Външно изкуствено осветление
kWh/….
на зона

0

4

Външно изкуствено осветление
kWh/….
на обект

0

5

Външно изкуствено осветление
kWh/….
с друго предназначение

0

3.3. ГЕНЕРИРАЩИ МОЩНОСТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧ
НИЦИ (ВИ)
СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ

ОБЩА
МОЩНОСТ
kW

1
2
3
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3.1:
За всяка от обследваните системи се попълват стойностите за годишно потребление и за нормализирано годишно потребление. Стойностите за прогнозно годишно потребление след мерките се пресмятат
автоматично, след попълване на т. 6.2. „Технико-икономически параметри на мерките“.
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3.2:
1. Специфичното потребление при обследване на система за улично осветление на селище се представя
в kWh/жител. За всички останали системи размерността се дописва.
2. В колона „СТОЙНОСТ“ („ГОДИНИ“) се вписват годините, включени в тригодишния период, и се
въвеждат стойностите за специфичното потребление.
В колона „СТОЙНОСТ“ („СРЕДНА“) са въведени формули за пресмятане.
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3.3:
Ако някоя от обследваните системи използва ел. енергия от ВИ, се вписва типът на съоръжението за
производство на тази енергия и общата мощност на всички съоръжения от този тип.

С Т Р.
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4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
(свободен текст)

5. ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
(кратко описание на изпълнените мерки, включително предписани с предходно обследване – свободен текст)

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
6.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕРКИ
(свободен текст)

6.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕРКИ

№

1

СПЕСТЕНИ
ЕМИСИИ
СО2

хил.
лв./
год.

хил. лв.

год.

т/год.

ОБСЛЕДВАНА СИСТЕМА

НАИМЕНОВАНИЕ

№

НАИМЕНОВАНИЕ

1

Улично осветление на селище

#DIV/0!

2

Ху дожес т вено -арх и т ек
турно осветление

#DIV/0!

3

Външно изкуствено осветление на зона

#DIV/0!

4

Външно изкуствено осветление на обект

#DIV/0!

5

Външно изкуствено осветление с друго предназначение

#DIV/0!

Замяна на
светлинни източници

Замяна на осветители

Замяна на пусково-регулиращи апарати

MWh/
год.

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

1

Улично осветление на селище

#DIV/0!

2

Ху дожес т вено -арх и т ек
турно осветление

#DIV/0!

3

Външно изкуствено осветление на зона

#DIV/0!

4

Външно изкуствено осветление на обект

#DIV/0!

5

Външно изкуствено осветление с друго предназначение

#DIV/0!

ОБЩО МЯРКА 2

3

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ

МЕРКИ

ОБЩО МЯРКА 1

2

ГОДИШНА
ИКОНОМИЯ

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

1

Улично осветление на селище

#DIV/0!

2

Ху дожес т вено -арх и т ек
турно осветление

#DIV/0!

3

Външно изкуствено осветление на зона

#DIV/0!

4

Външно изкуствено осветление на обект

#DIV/0!

0,000

0,000
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№

ДЪРЖАВЕН

МЕРКИ

ОБСЛЕДВАНА СИСТЕМА

НАИМЕНОВАНИЕ

№

НАИМЕНОВАНИЕ

5

Външно изкуствено осветление с друго предназначение
ОБЩО МЯРКА 3

1
2
4

Въвеждане
на система за
управление

3
4
5

2
5

Замяна на устройствата за
позициониране на осветителите

3
4
5

2
6

Подобряване
качеството на
електроснабдяване

3
4
5

2
7

Използване
на електрическа енергия
от ВИ

3
4
5

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ

СПЕСТЕНИ
ЕМИСИИ
СО2

хил.
лв./
год.

хил. лв.

год.

т/год.

MWh/
год.

#DIV/0!
0,000

0,000

0,000

Улично осветление на селище
Ху дожес т вено -арх и т ек
турно осветление
Външно изкуствено осветление на зона
Външно изкуствено осветление на обект
Външно изкуствено осветление с друго предназначение
ОБЩО МЯРКА 7

#DIV/0!

0,000

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,000

0,000

0,000

Улично осветление на селище
Ху дожес т вено -арх и т ек
турно осветление
Външно изкуствено осветление на зона
Външно изкуствено осветление на обект
Външно изкуствено осветление с друго предназначение
ОБЩО МЯРКА 6

1

ГОДИШНА
ИКОНОМИЯ

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

Улично осветление на селище
Ху дожес т вено -арх и т ек
турно осветление
Външно изкуствено осветление на зона
Външно изкуствено осветление на обект
Външно изкуствено осветление с друго предназначение
ОБЩО МЯРКА 5

1

С Т Р. 6 3

Улично осветление на селище
Ху дожес т вено -арх и т ек
турно осветление
Външно изкуствено осветление на зона
Външно изкуствено осветление на обект
Външно изкуствено осветление с друго предназначение
ОБЩО МЯРКА 4

1

ВЕСТНИК

#DIV/0!

0,000

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

С Т Р.
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8
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ГОДИШНА
ИКОНОМИЯ

НЕОБХОДИМИ
ИНВЕСТИЦИИ

СРОК НА
ОТКУПУВАНЕ

СПЕСТЕНИ
ЕМИСИИ
СО2

хил.
лв./
год.

хил. лв.

год.

т/год.

МЕРКИ

ОБСЛЕДВАНА СИСТЕМА

НАИМЕНОВАНИЕ

№

НАИМЕНОВАНИЕ

1

Улично осветление на селище

#DIV/0!

2

Ху дожес т вено -арх и т ек
турно осветление

#DIV/0!

3

Външно изкуствено осветление на зона

#DIV/0!

4

Външно изкуствено осветление на обект

#DIV/0!

5

Външно изкуствено осветление с друго предназначение

#DIV/0!

Мерки по
елементите на
електроснабдяване

ОБЩО МЯРКА 8

9

ВЕСТНИК

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

1

Улично осветление на селище

#DIV/0!

2

Ху дожес т вено -арх и т ек
турно осветление

#DIV/0!

3

Външно изкуствено осветление на зона

#DIV/0!

4

Външно изкуствено осветление на обект

#DIV/0!

Външно изкуствено ос5. ветление с друго предназначение

#DIV/0!

Други мерки

ОБЩО МЯРКА 9

ВСИЧКИ МЕРКИ

MWh/
год.

0,000

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

1

Улично осветление на селище

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

2

Ху дожес т вено -арх и т ек
турно осветление

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

3

Външно изкуствено осветление на зона

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

4

Външно изкуствено осветление на обект

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

5

Външно изкуствено осветление с друго предназначение

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

0,000

0,000

0,000

#DIV/0!

0,000

ОБЩО МЕРКИ
ДЯЛ НА ИКОНОМИЯТА

%

1

Ул и ч но о све тлен ие на #DIV/0!
селище

2

Ху дожес т вено -арх и т ек #DIV/0!
турно осветление

3

Външно изкуствено освет- #DIV/0!
ление на зона

4

Външно изкуствено освет- #DIV/0!
ление на обект

5

Външно изкуствено осветление с друго пред- #DIV/0!
назначение

ОБЩ ДЯЛ НА ИКОНОМИЯТА #DIV/0!
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7. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО
ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ПОДПИС

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
(име, фамилия)
(подпис и печат)

УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2:
1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 9-те типизирани. Наименованията на мерките
не могат да бъдат променяни. За класифицирането им се използва следващата таблица.
2. За всяка от обследваните системи се попълва годишната икономия на електрическа енергия в MWh/
год. по предписани мерки.
3. В клетките, в които има цифра „0“ или символ „#DIV/0!“, са въведени формули за съответни пресмятания.
4. За годишна икономия в лв./год. се попълва чистата икономия, в която освен икономията на средства
от намаления разход на енергия се отчитат и всички допълнителни икономии или разходи, свързани
с въвеждането на съответната мярка.
ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЪНШНО
ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

№

НАИМЕНО
ВАНИЕ

ПОЯСНЕНИЕ

1

Замяна на
Приложение на светлинни източници с по-голяма светлоотдаваемост (светлинен
светлинни издобив).
точници

2

Приложение на осветители със:
• адекватно светлоразпределение;
Замяна на ос• висока стойност на КПД;
ветители
• адекватна степен на защита с оглед прилагане на по-малки стойности на експлоатационния фактор и гарантиране на дълготрайна експлоатационна кондиция.

3

Замяна на пуПриложение на пусково-регулиращи апарати с малки загуби на електрическа
сково-регулиенергия.
ращи апарати

4

Въвеждане на
система за уп- Въвеждане на система за управление на външното изкуствено осветление.
равление

5

Замяна на устройствата за
Замяна и/или монтиране на нови стълбове, конзоли, обтяжки и други конструкпозициониративни елементи за позициониране, настройка на посоката на излъчване и др.
не на осветителите

6

Подобря ва не
качеството на Захранващи източници, регулиране на напрежението, мерки за защита срещу
елек т роснаб- пренапрежение и др.
дяване

7

Използване на
Използване на електрическа енергия от ВИ за електроснабдяване на системата
електрическа
за външно изкуствено осветление.
енергия от ВИ

8

Мерки по елеМерки за намаляване на загубите на електрическа енергия в елементите на
ментите на
електроснабдяване на външно изкуствено осветление: електропроводни линии,
елек т роснабтрансформаторни постове, разпределителни електрически табла (касетки) и др.
дяване

9

Други мерки

С Т Р.
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1 kCal
1MCal
1GCal
1TCal

kCal
1
1.103
1.106
1.109

kJ
4,19
4,19.103
4,19.106
4,19.109

kWh
0,00116
1,16
1,16.103
1,16.106

koe
1.10-4
1.10-1
1.102
1.105

toe
1.10-7
1.10-4
1.10-1
1.102

ktoe
1.10-10
1.10-7
1.10-4
1.10-1

Mtoe
1.10-13
1.10-10
1.10-7
1.10-4

1 kJ
1MJ
1GJ
1TJ

0,239
239
239.103
239.106

1
1.103
1.106
1.109

0,278.10-3
0,278
278
238.103

23,9.10-6
23,9.10-3
23,9
23,9.103

23,9.10-9
23,9.10-6
23,9.10-3
23,9

23,9.10-12
23,9.10-9
23,9.10-6
23,9.10-3

23,9.10-15
23,9.10-12
23,9.10-9
23,9.10-6

1 kWh
1 MWh
1 GWh
(MkWh)
1 TWh

860
860.103
860.106

3,6.103
3,6.106
3,6.109

1
1.103
1.106

86.10-3
86
86.103

86.10-6
86.10-3
86

86.10-9
86.10-6
86.10-3

86.10-12
86.10-9
86.10-6

860.109

3,6.1012

1.109

86.106

86.103

86

86.10-3

1koe
1 toe
1ktoe
1Mtoe

1.104
1.107
1.1010
1.1013

4,19.104
4,19.107
4,19.1010
4,19.1013

11,6
11,6.103
11,6.106
11,6.109

1
1.10-3
1.10-6
1.10-9

1.10-3
1
1.10-3
1.10-6

1.10-6
1.10-3
1
1.10-3

1.10-9
1.10-6
1.10-3
1

Приложение № 4
към чл. 18, ал. 1
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес, ......... г., в гр. ..........................................
страните по Договор № ...................................... ,
представлявани от ................................................
(име, презиме и фамилия)
в качеството му на възложител на ....................
и ...............................................................................
(име, презиме и фамилия)
в качеството му на изпълнител на ................... ,
на основание чл. 18, ал. 1 от Наредба № Е-РД-0405 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите
за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и
системи за външно изкуствено осветление, както
и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и
изготвяне на оценка за енергийни спестявания
подписаха настоящия протокол.
С протокола изпълнителят предава, а възложителят приема следните документи:
1. Доклад от обследване за енергийна ефективност – на хартиен и на електронен носител.
2. Р езюме на доклада от обследването за
енергийна ефективност – на хартиен и на
електронен носител.
3. Декларация за липса на обстоятелства по
чл. 59, ал. 2 и 4 от Закона за енергийната
ефективност.
Възложителят приема резултатите от обследването за енергийна ефективност.
Предал:
Приел:
(име, фамилия,
(име, фамилия,
длъжност, подпис,
длъжност, подпис,
печат)
печат)
Забележки:
1. Този образец установява само задължителното
съдържание. Страните са свободни да включат и
друга информация в протокола, ако са се споразумели за това.
2. При наличие на повече от един брой от посочените документи бройката се добавя съответно.

Приложение № 5
към чл. 18, ал. 2, т. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 2 и 4 ЗЕЕ
Долуподписаният: .............................................,
ЕГН: ......................, притежаващ л. к. № .............,
издадена на ......................... от ................................,
с постоянен адрес: .................................................,
в качеството си на ………………… на ........................,
със седалище и адрес на управление .................,
ЕИК/БУЛСТАТ .................................., притежаващо
Удостоверение за вписване в публичния регистър
на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
изд. № ................../..................... г.,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваното от мен дружество …………..,
включително наетият персонал, извършили обследването за енергийна ефективност на ...........
...................................................................................,
(наименование на предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление)
намиращо/а се на адрес: ......................................,
не са участвали в проектирането, изграждането,
експлоатацията и в изпълнението на мерки за
повишаване на енергийната им ефективност.
2. Представляваното от мен дружество ........
...................................................................................,
вк лючително наети ят персона л, извършили
оценката на постигнати енергийни спестявания
в резултат от изпълнени мерки за повишаване
на енергийната ефективност в ..............................
............................................................................................ ,
(наименование на предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление)
намиращо/а се на адрес: ......................................,
не са участвали в изпълнението на тези мерки
или в обследването, с което те са предписани.
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочени
неверни данни.
Дата:
ДЕКЛАРАТОР:
(подпис и печат)
8026
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 12
от 29 септември 2016 г.

за Регистъра на банковите сметки и сейфове
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за
подаване и получаване на информация от
Регистъра на банковите сметки и сейфове
(„регист ъра“), поддържан от Българската
народна банка (БНБ).
Чл. 2. Регистърът е електронна информационна система, която осигурява:
1. централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри
и упълномощените да се разпореждат със
сметките лица, както и за лицата, наематели
на сейфове в банки и упълномощените от
тях лица;
2. получаване на информация от органите
и институциите по чл. 56а, ал. 3, както и от
физически и юридически лица по чл. 56а, ал. 4
от Закона за кредитните институции (ЗКИ);
3. обобщаване на събраната информация.
Чл. 3. В регистъра информация подават
банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на
страната („банките“), както и БНБ.
Г л а в а

в т о р а

ОБХ ВАТ И С РОКОВЕ З А ПОД А ВА Н Е
Н А И НФ ОРМ А Ц И Я О Т Б А Н К И Т Е В
РЕГИСТЪРА
Чл. 4. (1) Банките подават в регистъра информация за банковите сметки на физически
лица, която съдържа:
1. титуляр на сметка (име и идентификационен код);
2. упълномощени лица от титуляря (име
и идентификационен код);
3. номер на сметка;
4. вид на сметка;
5. валута на сметка;
6. дата на откриване на сметка;
7. дата на закриване на сметка;
8. друга допълнителна информация.
(2) Банките подават информация за банковите сметки на юридически лица, която
съдържа:
1. титуляр на сметка (наименование и
идентификационен код);
2. упълномощени от титуляря лица (име
и идентификационен код);
3. номер на сметка;
4. вид на сметка;
5. валута на сметка;
6. дата на откриване на сметка;
7. дата на закриване на сметка;
8. друга допълнителна информация.
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Чл. 5. (1) Банките подават информация
за физическите лица, наематели на сейфове,
която съдържа:
1. наемател на сейф (име и идентификационен код);
2. упълномощени лица от наемателя (име
и идентификационен код);
3. датата на предоставяне ползването на
сейф;
4. датата на прекратяване ползването на
сейф;
5. друга допълнителна информация.
(2) Банките подават информация за юридически лица, наематели на сейфове, която
съдържа:
1. наемател на сейф (наименование и идентификационен код);
2. упълномощени лица от наемателя (име
и идентификационен код);
3. датата на предоставяне ползването на
сейф;
4. датата на прекратяване ползването на
сейф;
5. друга допълнителна информация.
Чл. 6. Въвеждането на данни и идентификацията в регистъра се извършва, както следва:
1. за физически лица – с единен граждански
номер (ЕГН);
2. за еднолични търговци и юридически
лица: ЕИК, код по БУЛСТАТ или ПИК (персонален идентификационен код), определен
от Агенцията по вписванията, за други лица
и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в търговския
регистър;
3. за чуждестранни физически лица, които
не са получили ЕГН по установения за това
ред от компетентните български органи, с
личен номер (ЛН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или с други данни от документ за
самоличност;
4. за юридически лица, които не са регистрирани в страната – с данъчен номер за
чуждестранните лица от Европейския съюз
или с регистрационен код в съответната държава по седалище на лицето;
5. за други неюридически лица – код по
БУЛСТАТ или ЕГН, ЛН, ЛНЧ на оправомощените лица, или друг идентификатор по
държава на регистрация;
6. други индивидуализиращи данни, определени с указание на подуправителя, ръководещ
управление „Банково“.
Чл. 7. (1) Банките подават ежеседмично
информация в регистъра за откриване на нови
сметки, закриване на сметки или промяна
във вече подадени данни по чл. 4.
(2) Банките подават ежеседмично информация в регистъра за сключване на нов договор
за наем на сейф, прекратяване ползването на
сейф или промяна във вече подадени данни
по чл. 5.
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Чл. 8. (1) Банките носят отговорност за
верността, пълнотата и своевременното подаване на информация в регистъра и коригират
неточности в подадената информация по своя
инициатива или по искане на лицето, за което
се отнасят данните.
(2) Подаваната от банките информация
по реда на чл. 4 и 5 следва да съответства
на данните, поддържани в информационните
им системи.
(3) Българската народна банка не извършва
корекции в регистъра по своя инициатива освен
за подаваната от нея информация в регистъра.
Чл. 9. Информацията се съхранява в регистъра в сроковете, предвидени в чл. 56а,
ал. 9 ЗКИ.
Чл. 10. (1) Банка със седалище в Република България, обявена в несъстоятелност
или ликвидация, подава информация към
регистъра по реда на тази наредба до датата
на решението на съда за заличаването є от
търговския регистър.
(2) При обявяване в несъстоятелност или
ликвидация на банка със седалище в държава
членка или на банка със седалище в трета
държава, осъществяващи дейност в Република
България чрез клон, както и при решение за
закриване на клон на банка със седалище в
държава членка или на банка със седалище
в трета държава, информация към регистъра
се подава до заличаването є от съответния
публичен регистър в държавата, където е
регистрирана, респективно до заличаването
на клона.
Г л а в а

т р е т а

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА
Чл. 11. (1) Достъп до информация от регистъра имат органите и институциите по
чл. 56а, ал. 3 ЗКИ във връзка с изпълнение
на служебните им задължения по повод на
конкретни проверки.
(2) Органите и институциите по чл. 56а,
ал. 3 ЗКИ получават информация от регистъра чрез справки на хартиен носител или по
електронен път съгласно чл. 56а, ал. 7 ЗКИ.
(3) Когато искането не съдържа необходимите за идентифициране на лицето данни
по чл. 6, БНБ уведомява писмено заявителя
за причините, поради които не може да бъде
извършена справката.
Чл. 12. (1) Всяко лице може да получи
информация относно съдържащите се за него
данни в регистъра като титуляр на банкова
сметка, наемател на сейф или упълномощено
лице. Информация от регистъра могат да
получават и наследници на починали лица.
(2) Информацията се предоставя безплатно
на физически лица в 14-дневен срок съгласно
чл. 32, ал. 1 от Закона за защита на личните
данни, а в останалите случаи – срещу заплащане на такса.
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(3) Правото по ал. 1 се реализира с писмено заявление до БНБ. В заявлението се
посочват данни по документ за самоличност
на заявителя и по какъв начин желае да му
бъде предоставена информацията – лично
или по пощата. При подаване на заявлението
в БНБ заявителят или упълномощеното от
него лице се идентифицира чрез представяне
на документ за самоличност.
(4) Заявлението за информация за физическо лице се подава лично от лицето или от
негов представител, упълномощен с изрично
нотариално заверено пълномощно, което се
прилага към заявлението.
(5) Заявлението за информация за юридическо лице се подава лично от лицето, което
има право да го представлява, или упълномощено от него лице, към което се прилагат:
1. копие от актуално удостоверение за
регистрация в търговския регистър или ЕИК
на заявителя;
2. заверен препис от удостоверение за
актуално състояние за лицата, които не са
вписани в търговския регистър;
3. изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице, в случай
че заявлението не се подава от представляващите го лица.
(6) Чуждестранните лица прилагат към заявлението за информация следните документи:
1. актуален документ за регистрация на
юридическото лице – заявител, в легализиран
превод на български език;
2. изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице; ако пълномощното е заверено от нотариус извън Република
България, то следва да бъде в легализиран
превод на български език.
(7) Приложените към заявлението доку
менти по ал. 4, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 2 се
предоставят в оригинал или в нотариално
заверен препис.
(8) Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде
нотариално заверен.
Чл. 13. (1) Исканата по реда на чл. 12 информация се предоставя чрез писмена справка
срещу подпис лично на заявителя, на лице,
упълномощено от заявителя с изрично нотариално заверено пълномощно, или на трето
лице, вписано в заявлението като получател
на информацията. При представяне на справката лично получателят се идентифицира чрез
представяне на документ за самоличност.
(2) Информацията може да бъде изпратена
на заявителя и по пощата с обратна разписка
на посочен от него адрес, както и на трето
лице, вписано изрично в заявлението като
получател на информацията.
(3) Когато справката не може да бъде извършена, заявителят се уведомява в същия
срок писмено, като се посочват причините.
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Чл. 14. (1) Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в регистъра
е неточна, то има право да подаде писмено
заявление до банката, която я е подала към
регистъра, за коригиране на установена от
него неточност.
(2) В срок до 7 работни дни от получаване
на заявлението банката е длъжна да го разгледа и да даде писмен отговор до заявителя.
(3) Ако искането е основателно, банката
извършва корекцията и подава коригираните
данни към регистъра в срока, посочен в чл. 7.
(4) Банката не събира такса за разглеждане
на заявлението по ал. 1.
(5) Българската народна банка не разглежда
постъпили от лицата възражения за съдържащи се за тях данни в регистъра, подадени
от банките.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ
Чл. 15. (1) Българската народна банка осъществява контрол за спазване на условията и
реда за подаване и получаване на информация
от регистъра.
(2) При установяване на нарушения от банка
на реда и условията за подаване на данни по
тази наредба се налагат предвидените в ЗКИ
глоби, санкции и надзорни мерки.
Г л а в а

п е т а

ТАКСИ
Чл. 16. За справки по тази наредба БНБ
събира следните такси:
1. за извършване на справка за едно лице
чрез дост ъп до регист ъра по елект ронен
път – 0,50 лв.;
2. за извършване на справка относно група
лица – максимум 2000, чрез достъп до регистъра по електронен път – 0,50 лв. за всяко
лице, но не повече от 200 лв. за файл;
3. за извършване на справка за едно лице
на хартиен носител в срок до 7 работни
дни – 2,50 лв.;
4. за извършване на справка за едно лице
на хартиен носител в срок до 24 часа – 5 лв.;
5. за извършване на справка за едно лице
на хартиен носител в срок до 4 часа – 15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Банкова сметка“ е сметка в банка,
открита на името на едно или повече лица,
използвана за изпълнение на платежни операции, за съхранение на пари или други ценности
при определени условия.
2. „Титуляр“ е лице, на чието име е открита
банкова сметка на територията на Република
България.
3. „Наемател на сейф“ е лице, което е
сключило договор за наем на сейф в банка
на територията на Република България.

ВЕСТНИК
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Банк ите извършват първонача лно
подаване на информация в регистъра в срок
до 30 ноември 2016 г. с данни към 31 октомври 2016 г., а информацията за периода
от 1 ноември до 31 декември 2016 г. – след
1 януари 2017 г.
§ 3. Данните за упълномощените лица от
титуляри на сметки и наематели на сейфове
започват да се подават в регистъра за новооткрити сметки и сключени договори за наем
на сейф след 1 юли 2017 г.
§ 4. Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, издава указания по
прилагането на тази наредба.
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 56а, ал. 8 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 111
от 29.09.2016 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка и влиза в сила от
1 януари 2017 г. с изключение на § 2, който
влиза в сила от датата на обнародване на
наредбата в „Държавен вестник“.
Управител:
Димитър Радев
8079

Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен
регистър (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 31 от 2012 г. и бр. 93 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „подаването и получаването“ се заменят с „обхвата, реда и сроковете
за подаване и получаване“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. банките и клоновете на чуждестранни
банки, извършващи дейност на територията
на страната;“.
2. В т. 2 думите „чл. 3а ЗКИ“ се заменят с
„чл. 3а от Закона за кредитните институции
(ЗКИ)“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 4. В чл. 7, ал. 3 думите „отдел „Централен
кредитен регистър“ се заменят с „Централния
кредитен регистър“.
§ 5. В чл. 18, ал. 2 след думите „регистър
в“ думите „държава членка“ се заменят с
„държавата“.
§ 6. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) Централният кредитен регистър осигурява на институциите по чл. 4 информация
за кредитната задлъжнялост на клиентите им
чрез достъп до регистъра по електронен път
срещу заплащане на такса.“
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§ 7. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Централният кредитен регистър
осигурява достъп до информацията от регистъра и на други органи, когато е налице
основание за това, съгласно чл. 56, ал. 6 ЗКИ.“
§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
безплатно на физически лица в 14-дневен срок
съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за защита на
личните данни, а в останалите случаи – срещу
заплащане на такса.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
§ 9. В чл. 23 ал. 3 се изменя така:
„(3) Българската народна банка изготвя
исканата информация, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ
заявителят се уведомява писмено, като се
посочват причините за отказа.“
§ 10. В чл. 27 след думата „глоби“ съюзът
„и“ се заличава и се поставя запетая, а накрая
се добавя „и надзорни мерки“.
§ 11. Създава се глава шеста с чл. 28:
„ Г л а в а

ш е с т а

ТАКСИ
Чл. 28. За справки и услуги по тази наредба
БНБ събира следните такси:

ВЕСТНИК
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1. за извършване на справка относно кредитната задлъжнялост на едно лице чрез достъп
по електронен път до Централния кредитен
регистър – 0,50 лв.;
2. за извършване на справка относно кредитната задлъжнялост на група лица – максимум
2000, във файл XML формат чрез достъп по
електронен път до Централния кредитен регистър – 0,50 лв. за всяко лице, но не повече
от 200 лв. за файл;
3. за удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен
носител, в срок до 7 работни дни – 2,50 лв.;
4. за удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен
носител, в срок до 24 часа – 5 лв.;
5. за удостоверение за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен
носител, в срок до 4 часа – 15 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 12. Тази наредба се издава на основание
чл. 56, ал. 4 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните
институции, приета e с Решение № 112 от 29
септември 2016 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка и влиза в сила от
1 януари 2017 г.
Управител:
Димитър Радев
8080
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ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-199
от 4 октомври 2016 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 11,
ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 и 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и във връзка със заявление от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
детска градина „Патета“ – София, изменям Заповед № РД-14-157 от 14.09.2012 г. (ДВ, бр. 77 от
2012 г.), както следва:
1. В и з р е ч е н и е п ъ р в о д у м и т е „С л у и т
кидс“ – ЕООД, ЕИК 131512010“ се заменят със:
„Частна детска градина „Патета“ – ЕООД, ЕИК
202782445“.
2. Изречения трето и четвърто се изменят
така: „София, район „Витоша“, кв. Манастирски
ливади, ул. Бяло поле 9Б“.

8148

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-200
от 4 октомври 2016 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 11,
ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 и 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и във връзка със заявление от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
детска градина „Приятелска къща“ – София,
изменям Заповед № РД-14-89 от 3.09.2013 г. (ДВ,
бр. 83 от 2013 г.), както следва:
1. В изречение първо думите „Мая Асенова
Парисова“ се заменят със: „Цветанка Кирилова
Димова“.
2. В изречение пето думите „Вася Асенова
Георгиева“ се заменят със: „Вера Владимирова
Иванова“.

8149

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-201
от 4 октомври 2016 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 11,
ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба

№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
детска градина „Херман Хесе“ – София, изменям
Заповед № РД-14-9 от 7.02.2014 г. (ДВ, бр. 15 от
2014 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-64 от
18.07.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-62
от 27.08.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-5
от 22.02.2016 г., както следва:
Изречението: „Детската градина се управлява
и представлява от Цецка Христова Цекова“ се
заменя със: „Детската градина се управлява и
представлява от Стела Христова Запрянова“.

8150

Министър:
М. Кунева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-527
от 21 септември 2016 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че е невъзстановимо увредено:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида
летен дъб (Quercus robur), намиращо се в землището на с. Черноок, община Провадия, област
Варна, обявено със Заповед № 2276 от 5.12.1967 г.
на Министерството на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 43 от 1968 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 77.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8151

Министър:
Ив. Василева

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-147
от 20 септември 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 20.09.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Елена, област Велико Търново.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 335 от 9.06.2016 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Елена. Към решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 89,2 MHz за гр. Елена.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил
за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Елена.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 335
от 9.06.2016 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Елена, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от това решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 февруари 2017 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 11 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 10 до
12 януари 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
23 ноември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова

ВЕСТНИК
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност: 	
Максимална ефективна
височина на АФС: 	
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП: 	
8139
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Приложение
89,2 MHz
гр. Елена
ТВРС Елена
42N56 09
25E53 18
346 m
до 50 W
до 100 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-148
от 20 септември 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 20.09.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Елена, област Велико Търново.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 335 от 9.06.2016 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Елена. Към решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 93,3 MHz за гр. Елена.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил
за аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
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ДЪРЖАВЕН

конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Елена.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 335
от 9.06.2016 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Елена, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от това решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 февруари 2017 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 11 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 10 до
12 януари 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
23 ноември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност: 	
Максимална ефективна
височина на АФС: 	
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП: 	
8140

Приложение
93,3 MHz
гр. Елена
ТВРС Елена
42N56 09
25E53 18
346 m
до 50 W
до 100 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-149
от 20 септември 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 20.09.2016 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Елена, област Велико Търново.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 335 от 9.06.2016 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Елена. Към решението е приложен и проект на разрешение за

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3   

ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе три
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 106,2 MHz за гр. Елена.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил
за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Елена.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 335
от 9.06.2016 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Елена, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от това решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 февруари 2017 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 11 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 10 до
12 януари 2017 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 21 до
23 ноември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
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Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност: 	
Максимална ефективна
височина на АФС: 	
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП: 	
8141

ДЪРЖАВЕН
Приложение
106,2 MHz
гр. Елена
ТВРС Елена
42N56 09
25E53 18
346 m
до 50 W
до 100 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3467-П
от 4 октомври 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1603 от 26.02.2015 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 20 от 2015 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 4297 от 4.10.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права
за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 40097.501.196, с площ 1850 кв. м,
намиращ се в с. Крушари, община Крушари, област Добрич, ведно с построената в имота сграда
с идентификатор 40097.501.196.1 на 1 етаж със
застроена площ 298 кв. м (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 14 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 2000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
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2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414,
в срок до 14-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. тръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. българско време на
17-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да
се извършват всеки работен ден до началния
час на провеждане на търга след закупуване
на тръжната документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 ЗПСК.

8061

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 3468-П
от 4 октомври 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1602 от 26.02.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 20 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4298 от 4.10.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Добрич, представляващ: поземлен имот с планоснимачен № 22, с площ 4233 кв. м в кв. 8 по
плана на с. Земенци, община Крушари, област
Добрич, ведно с построената в имота сграда на
1 етаж със застроена площ 164 кв. м (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 11 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 2000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
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считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 551
от 28 юли 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Й-9 от 22.11.2012 г. от Йорданка Тодорова и Тодор Барболов с искане за разрешаване
изработване на проект за ПУП за поземлен имот
с идентификатор 00357.5319.5, гр. Нови Искър,
кв. Гниляне, район „Нови Искър“.
Към заявлението са приложени документ за
собственост – договор за покупко-продажба на
държавна земя – частна собственост, вх. рег.
№ 206070, т. 15, № 79/1998 г., удостоверение за
наследници и скица, издадена от СГКК.
Със заявление № ГР-94-Й-9 от 19.02.2014 г.
е представено съгласие от Надя Младенова
Барболова в качеството є на собственик на ПИ
с идентификатор 00357.5319.3, Тодор Иличов
Барболов и Младен Илич Барболов като собственици на ПИ с идентификатор 00357.5355.1026
с устройствената процедура. Приложена е административна преписка по издаване на Решение
№ 227 по протокол № 39 от 16.05.2013 г. на СОС
за одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ VI-3, 1026,
кв. 153а, м. кв. Гниляне, и ПУР.
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Към преписката за разрешаване на устройствена процедура са приложени задание, отговарящо
на изискванията на чл. 125 ЗУТ, и мотивирано
предложение за ПУП – ПРЗ за поземлен имот
с идентификатор 00357.5319.5, ПР за улица, осъществяваща достъп до имота, и ИПРЗ за УПИ
VI-3, 1026, кв. 153а, м. Гниляне.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани и приети с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-14 от 25.02.2014 г., т. 5.
Процедурата по изработването на проект за
ПУП е разрешена със Заповед № РД-09-50-274 от
14.04.2014 г. на главния архитект на СО.
Заповедта е изпратена в района с писмо изх.
№ ГР-94-Й-9/12 от 15.04.2014 г. за сведение и
изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-Й-9/12 от 10.07.2014 г.
в НАГ – СО, е внесен проект за ПУП с обяснителна записка.
Със заявление вх. № ГР-94-Й-9/12 от 26.08.2014 г.
и от 30.09.2014 г. към преписката са внесени декларация за липса на растителност, заверена от
Дирекция „Зелена система“ при СО – № ЗС94-Й-6 от 13.08.2014 г.; данни за предварително
проучване от „Софийска вода“ – АД; съгласуване от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД,
от 28.07.2014 г.; становище изх. № 26-00-785 от
5.09.2014 г. на директора на РИОСВ – София, че
не е необходимо провеждането на процедури по
реда на глава втора от наредбата за ОС; положително становище за ПРЗ и транспортен достъп
до УПИ VI и VII от ОПП при СДВР; съгласуване на транспортен достъп и ОД за УПИ VI и
VII с вход – изходи към задънена улица по о.т.
782д – о.т. 782е – о.т. 782ж – о.т. 782з – протокол
№ 20 от 27.05.2014 г., т. IV.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, след което е върнат в НАГ от района с писмо
изх. № 6602-64 от 9.01.2015 г. с удостоверение, че
в законоустановения срок няма постъпили възражения и предложения по проекта. Към писмото са
приложени разписен списък и обратни разписки.
Проектът е съгласуван от отделите „ОУП“,
„БДПР“ и „Правен“ при НАГ.
Проектът е разгледан и е приет с решение
по протокол № ЕС-Г-10 от 10.02.2015 г., т. 7, и се
изпраща в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПРЗ е направено
от заинтересовани лица по чл. 124, ал. 3 във
връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като
собственици на поземлен имот с идентификатор
00357.5319.5, 00357.5355.1026 и 00357.5319.3 по КККР
на гр. Нови Искър, кв. Гниляне, район „Нови
Искър“ – предмет на плана, съгласно приложените в административната преписка документи
за собственост и скици.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ПУП от компетентния за това орган, внесен е
проект и са изпълнени предписанията в допускането и допълнително дадените такива, проектът е
съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
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Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на недвижим имот, през който
преминава предвидената с плана улица за достъп
до новосъздадени урегулирани поземлени имоти.
По ОУП на СО имотите попадат в „Смесена производствена зона“ (Пс) с параметри на
застрояване: плътност на застрояване – 55 %,
макс. Кинт. – 1,5, мин. озеленена площ – 30 %,
кота корниз – без ограничение. Допускат се
производства с хигиеннозащитна зона до 100 м.
Съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
е допустимо конкретното предназначение „За
склад“ на новообразувания УПИ VII. Показателите в матрицата върху графичната част на плана
отговарят на нормативите в приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Действащият ПУП – ПРЗ за кв. Гниляне е
одобрен със Заповед № РД-50-09-234 от 31.10.1985 г.
на главния архитект на София и Решение № 227
по протокол № 39 от 2013 г. на СОС, с което е
одобрен ПРЗ за УПИ VI-3, 1026, кв. 153а, м. Гниляне, и улична регулация от о.т. 780 до о.т. 784.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-3 от 13.01.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
В проекта за ПР се предвижда създаването на
нов УПИ VII-5 – „За склад“, от кв. 153а на м. кв.
Гниляне, гр. Нови Искър. Вътрешните регулационни линии на новия УПИ съвпадат с имотните
граници на ПИ с идентификатор 00357.5319.5
от КККР на гр. Нови Искър. Отреждането е в
съответствие с номерацията на ПИ.
Предвижда се създаването на нова задънена улица като продължение на улица по о.т.
782в – о.т. 782д. Новата улица е показана на
чертежа по о.т. 782д – о.т. 782е – о.т. 782ж – о.т.
782з и осигурява транспортния достъп до новия
УПИ, както и лицето му към улична регулация.
Улицата завършва с уширение за обръщане на
автомобилното движение в обратна посока, тъй
като дължината є е повече от 100 м.
При провеждането на новата улица се налага
извършването на отчуждителни процедури, тъй
като с публичното мероприятие се засягат имоти,
собственост на физически лица.
Предвижда се и ИПР за УПИ VI-3, 1026 – „За
безвредно производство“, по имотни граници на
ПИ 3 предвид отпадането на обръщало на автомобилното движение поради факта, че с настоящия
проект се предвижда друго обръщало в края на
улицата. Няма данни за провеждане на отчуждителни процедури на част от ПИ с идентификатор
00357.5319.3, в която попада обръщалото.
С плана за застрояване в УПИ VI-3, 1026 – „За
безвредно производство“, и нов УПИ VII-5 – „За
склад“, се предвиждат свободно стоящи сгради
на два етажа с макс.-допустима кота корниз 10 м.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по
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отношение изискуемите разстояния на сградите
до регулационните линии.
Предвид горното, с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация за липса на висока дървесна растителност,
заверена от Дирекция „Зелени системи“ – СО.
Спазено е изискването на чл. 60, ал. 2 ЗУТ
с представените съгласувания на „Софийска
вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение“ – АД.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за необходимостта от извършване на
екологична оценка на околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столичната община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 17, ал. 2,
т. 1 във вр. чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2
и 6 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 81 във връзка с
чл. 14, ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1 ЗУТ, устройствена категория по т. 20 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-10 от 10.02.2015 г., т. 7, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация за
ПИ с идентификатор 00357.5319.5 от КККР на
гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, за създаване на нов УПИ VII-5 – „За склад“, от кв. 153а,
м. Кв. Гниляне, гр. Нови Искър; план за улична
регулация за улица по о.т. 782д – о.т. 782е – о.т.
782ж – о.т. 782з, м. Кв. Гниляне, гр. Нови Искър,
по сините и червените линии, цифри и текст
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на УПИ VI-3,1026 – „За безвредно производство“, от кв. 153а, м. Кв. Гниляне, гр. Нови
Искър, по кафявите и зелените линии, цифри,
текст и зачерквания съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
УПИ VII-5 – „За склад“, от кв. 153а, м. Кв. Гниляне, гр. Нови Искър, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

8122

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 272
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 196 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 9.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на помещение
(бивша фурна), с. Кривина, ул. Демокрация 2,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 49 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

8063

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 273
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 226 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 10.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
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явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 39791.6003.243.1.3
(помещение за склад), с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 24 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

8064

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 274
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 248 от 28.04.2014 г.
и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции
реши:
1. На 7.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
УПИ I – „За административна сграда“, кв. 58,
м. Лагера, ул. Звездел 1 – 7, ул. Брегово 4, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 243 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 24 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8065
РЕШЕНИЕ № 275
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 248 от 28.04.2014 г.
и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции
реши:
1. На 8.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
УПИ I – „За складова дейност“, кв. 57, м. Лагера,
ул. Звездел 2 – 10, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 167 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

8066

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 276
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 251 от 28.04.2014 г.
и Решение № 305 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции
реши:
1. На 14.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
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с явно наддаване за продажбата на обект: ПИ с
идентификатор 69134.1201.571 (ПИ с пл № 571)
в УПИ II – „За ЖС и КОО“, кв. 842, м. В. Ивановсевер, ул. Пловдив, между ул. Елена и ул. Петрич
(ул. Пловдив 23), София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 78 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ и нска ба н ка“ – А Д, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8067

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 193
от 29 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 6,
чл. 3, ал. 3, чл. 7, 8, чл. 10, ал. 2 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 116
от 27.04.2016 г. Общинският съвет – гр. Айтос,
реши:
I. От к рива п роцед у ра за п ровеж дане на
публично оповестен конкурс на един етап за
приватизацията на общински нежилищен имот,
обект: кафе „Еделвайс“, ул. Цар Освободител
15, ет. 2, Айтос, актуван с акт за общинска
собственост № 90 от 15.01.1998 г., представляващ
обособена част от втори етаж на търговска сграда със застроена площ 536 кв. м и съответните
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху УПИ I в кв. 124
по ПУП на гр. Айтос, планоснимачен № 5, с
площ 2660 кв. м.
ІІ. Наименование на обекта на конкурса: нежилищен имот, обект: кафе „Еделвайс“, ул. Цар
Освободител 15, ет. 2, Айтос, актуван с акт за
общинска собственост № 90 от 15.01.1998 г.,
представляващ обособена част от втори етаж на
търговска сграда, със застроена площ 536 кв. м
и съответните идеални части от общите части
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на сградата и от правото на строеж върху УПИ I
в кв. 124 по ПУП на гр. Айтос, планоснимачен
№ 5, с площ 2660 кв. м.
ІІІ. Определя минимална конкурсна цена в
размер 362 000 лв. Наддавателните предложения не могат да бъдат по-ниски от посочената
минимална конкурсна цена.
ІV. Публично оповестеният конкурс на един
етап да се проведе на 31-вия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“, а ако този ден е неприсъствен – на първия
следващ работен ден, в малката заседателна зала
на общината, ул. Цар Освободител 3, от 10 ч.
V. Определя критерии за оценка, както следва:
1. финансов критерий (предложена цена – в
левове) – тежест на критерия 70 %;
2. размер на инвестициите – тежест на критерия 20 %;
3. срок на инвестициите – тежест на критерия 10 %.
VI. Определя депозит за участие в конкурсната
процедура: парична вноска в размер 15 000 лв. с
краен срок за внасянето му по банкова сметка
IBAN BG 27BUIN95613300447527, ТБ „Алианц
България“ – А Д – ФЦ – Айтос, до последния
работен ден, предхождащ конкурса.
VII. Определя цена на конкурсната документация в размер 50 лв. без ДДС. Място за
закупуване на конкурсната документация: Центърът за услуги и информация на гражданите на
общината в срок до 2 работни дни преди датата
на конкурса след представяне на документ за
самоличност, документ за актуално правно състояние и документ, удостоверяващ внасянето на
цената на конкурсната документация в касата
на Община Айтос. В случай че конкурсната
документацията се закупува от името на друго лице, се представя и нотариално заверено
пълномощно.
VIII. Срок за подаване на оферти: до последния работен ден, предхождащ конкурса, в
Центъра за услуги и информация на гражданите
на общината.
IX. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ
датата на конкурса, след предварителна заявка
и представен платежен документ за закупена
конкурсна документация.
X. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени запитвания за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса в срок до 3 работни дни преди датата
на провеждане на конкурса.
Председател:
Кр. Енчев
8069

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 17-4
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
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Одобрява изменение на ОУП на гр. Бургас,
с което част от устройствена зона 7/Жм и 6/
Жс в обхват на УПИ ІІ-158, УПИ ІІІ-280, УПИ
ІV-158, УПИ VІ-280, УПИ VІІ-272, УПИ VІІІ-273,
УПИ ІХ-273 и УПИ ІХ-273 в кв. 16, УПИ І-280
в кв. 17, УПИ І-280, УПИ ІІ-281, УПИ VІІ-281,
УПИ V-274 в кв. 18 и УПИ ІІІ-279 в кв. 19 по
действащия план на кв. Крайморие се обособява в нова устройствена зона 6/Ц2 – Локален
център – „Форос“, кв. Крайморие, с параметри
на застрояване: плътност – до 40 %; Кинт. – до
2,0; мин. озел. – 50 %, с допустимо високо застрояване с височина над 15 м, което се доказва
с ПУП без допускане на намалени отстояния
между отделните застройки в УПИ II, кв. 16 по
плана на кв. Крайморие, в ПИ с идентификатор
07079.30.2 по КК на гр. Бургас се разрешава изграждане на пунктова сграда без ограничение
на градоустройствените параметри, които ще
се доказват с РУП, спазвайки всички останали
нормативни изисквания и при условията на § 9 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони на МРРБ съгласно графичната
част и правилата за прилагане на изменението
на ОУП на гр. Бургас по приложения проект.
Председател:
К. Луков
8152

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 417
от 29 септември 2016 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА
и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Отменя свои решения № 353 от 13.09.2012 г.
(ДВ, бр. 53 от 2012 г.), № 365 от 27.09.2012 г.
(ДВ, бр. 80 от 2012 г.), № 522 от 31.01.2013 г.
(ДВ, бр. 21 от 2013 г.), № 969 от 19.12.2013 г.
(ДВ, бр. 5 от 2014 г.), № 1284 от 30.10.2014 г.
(ДВ, бр. 93 от 2014 г.) и № 1575 от 28.05.2015 г.
(ДВ, бр. 44 от 2015 г.) в частта, касаеща приемане на начална цена, определяне начин на
приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за участие в търга
за продажба на общински нежилищни имоти,
построени в ПИ с идентификатор 10447.502.189
и с административен адрес ул. Н. Габровски
78, Велико Търново, представляващи: „Гараж с
идентификатор 10447.502. 189.1.1 съгласно КККР
на гр. Велико Търново със ЗП 20 кв. м заедно
с 20 % ид. ч. от общите части на сградата и
1,1416 % ид.ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447. 502.189“; „Гараж с
идентификатор 10447.502.189.1.2 съгласно КККР
на гр. Велико Търново със ЗП 20 кв. м заедно
с 20 % ид. ч. от общите части на сградата и
1,1416 % ид. ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447. 502.189“ и „Гараж с
идентификатор 10447.502.189.2.2 съгласно КККР
на гр. Велико Търново със ЗП 24,90 кв. м заедно
с 0,9730 % ид.ч. от общите части на сградата и
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0,4697 % ид.ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447. 502.189“ – собственост на Община Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и
6 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка със свое Решение № 284 от 21.06.2012 г.
(ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Общинск и ят съвет –
гр. Велико Търново, реши:
1. Приема актуализирани анализи на правното състояние и начални цени за продажба
на общински нежилищни имоти, построени в
ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. Н. Габровски 78, Велико
Търново, както следва:
а) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.1
съгласно К К К Р на г р. Велико Търново със
ЗП 20 кв. м заедно с 20 % ид. ч. от общите
части на сградата и 1,1416 % ид. ч. от правото
на собственост върх у ПИ с и дентификатор
10447.502.189“ – 5400 лв., в която сума не е
включена стойността на дължимия ДДС;
б) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2
съгласно К К К Р на г р. Велико Търново със
ЗП 20 кв. м заедно с 20 % ид.ч. от общите
части на сградата и 1,1416  % ид.ч. от правото
на собственост върх у ПИ с и дентификатор
10447.502.189“ – 550 0 лв., в която су ма не е
включена стойността на дължимия ДДС;
в) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.2.2
съгласно КККР на гр. Велико Търново със ЗП
24,90 кв. м заедно с 0,9730 % ид.ч. от общите
части на сградата и 0,4697 % ид.ч. от правото на
собственост върху ПИ с идентификатор 10447.
502.189“ – 6590 лв., в която сума не е включена
стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 540 лв.; за имота по
т. 1, буква „б“ – 550 лв., за имота по т. 1, буква
„в“ – 650 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с
неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за посочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация се
заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124
7614 00 на Общинската агенция за приватизация
(ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация се получава след представяне в
ОбАП на документ за извършено плащане – стая
419 в сградата на Община Велико Търново, всеки
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работен ден и до 10 ч. на последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 1620 лв.; за имота по
т. 1, буква „б“ – 1650 лв.; за имота по т. 1, буква
„в“ – 1977 лв.
Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико
Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се
извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата
сума заедно с начисления ДДС, представляваща
разлика между договорената цена и внесения
депозит, се заплаща в левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
7. Срок за оглед на обектите – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича на последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търговете се подават в стая 419 в сградата на Община Велико
Търново всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
на последния работен ден, предхождащ датата
на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения
от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторни
търгове да се проведат 14 дни след датата на
съответния търг при същите условия, като в
слу чай че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг
при условията на това решение, като в случай
че така определеният ден съвпада с неработен
ден, търгът се провежда на първия следващ
работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
8142
РЕШЕНИЕ № 418
от 29 септември 2016 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Отменя свое Решение № 284 от 21.06.2012 г.
(ДВ, бр. 55 от 2012 г.) в частта, касаеща включване в годишния план за приватизация за 2012 г. и
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откриване процедура за приватизация на обособен обект от административна сграда, построена
в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. Н. Габровски 78, гр. Велико
Търново, представляващ „Магазин, разположен
на партерен етаж, с идентификатор 10447.502.
189.2.1 съгласно КККР на гр. Велико Търново
заедно със съответстващите на обособената част
идеални части от общите части на сградата и
идеални части от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор № 10447.502.189 съобразно
застроената площ на самостоятелния обект“.
2. Отменя свои решения № 365 от 27.09.2012 г.
(ДВ, бр. 80 от 2012 г.), № 1051 от 27.03.2014 г. (ДВ,
бр. 37 от 2014 г.) и № 185 от 31.03.2016 г. (ДВ,
бр. 31 от 2016 г.) в частта, касаеща приемане на
начална цена, начин на приватизация, дата на
търга, стъпка за наддаване, размер на депозита
за участие в търга за продажба на обособен
обект от административна сграда, построена в
поземлен имот с идентификатор 10447.502.189 и
с административен адрес ул. Н. Габровски 78,
Велико Търново, със стопанско предназначение,
представляващ „Магазин, разположен на партерен етаж, с идентификатор 10447.502.189.2.1
съгласно КККР на гр. Велико Търново заедно със
съответстващите на обособената част идеални
части от общите части на сградата и идеални
части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 съобразно застроената
площ на самостоятелния обект“ – собственост
на Община Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2016 г. и открива процедура за приватизация
на обособен обект от административна сграда,
построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189
и с административен адрес ул. Н. Габровски
№ 78, Велико Търново, със стопанско предназначение, представляващ: „Търговски обект,
разположен на партерен етаж, състоящ се от:
магазин с идентификатор 10447.502.189.2.1 и
ск лад с идентификатор 10447.502.189.2.10 съгласно КККР на гр. Велико Търново заедно със
съответстващите на обособената част идеални
части от общите части на сградата и идеални
части от правото на собственост върху ПИ с
идентификатор 10447.502.189 съобразно ЗП на
самостоятелния обект“ – собственост на Община
Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона
ред и приетите решения от Общинския съвет.
Председател:
В. Спирдонов
8143
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ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 188
от 2 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план по смисъла на чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ в обхват ПИ 000178 на обект
„Външно ел. захранване на приемно-предавателна станция на оператор „VIVACOM“ № VZ6079“,
намираща се в имот 208071, местност Мъртвината, землище с. Бела Рада, община Видин.
На основание чл. 64а, ал. 1 и 2 ЗЕ решението да се впише в Службата по вписванията по
молба на титуляря на сервитута по партидата
на служещия имот по реда на Правилника за
вписванията.
Председател:
Г. Велков
8109
РЕШЕНИЕ № 189
от 2 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план по смисъла на чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ в обхват ПИ 000062 и ПИ 000063
на обект „Външно електрозахранване на Базова
станция на „Мобилтел“ – ЕА Д“, № VID0058,
находяща се в имот № 095008, землище с. Антимово, община Видин.
На основание чл. 64а, ал. 1 и 2 ЗЕ решението да се впише в Службата по вписванията по
молба на титуляря на сервитута по партидата
на служещия имот по реда на Правилника за
вписванията.
Председател:
Г. Велков
8110

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЗАПОВЕД № 2881
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
Решение № 229 от протокол № 17 от 2.09.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, във
връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 311, чл. 313, ал. 1,
т. 3 и чл. 320, ал. 3 ЗПУО и чл. 12, ал. 1 ЗОС
нареждам:
1. Считано от 1.10.2016 г. преобразувам ДГ
„Асен Разцветников“ – с. Драганово, с административен адрес с. Драганово, ул. Трети март 32,
чрез вливане в ДГ „Щастливо детство“ – Горна
Оряховица, с административен адрес – Горна
Оряховица, ул. Дружба 15.
2. Вливащата се детска градина продължава
да функционира като филиал „Асен Разцветников“ – с. Драганово, ул. Трети март 32, към
ДГ „Щастливо детство“ – Горна Оряховица,
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с административен адрес Горна Оряховица,
ул. Дру жба 15, и втори а дрес с. Драганово,
ул. Трети март 32. Към момента на вливането
във филиал „Асен Разцветников“ – с. Драганово, ул. Трети март 32, функционират 2 групи с
общо 56 деца.
3. Задължителната документация на вливащата се ДГ „Асен Разцветников“ – с. Драганово,
наличният инвентар и сградният фонд – публична общинска собственост, да се приемат
за управление и стопанисване от директора на
детската градина, в която се влива, а именно
ДГ „Щастливо детство“ – Горна Оряховица, с
административен адрес гр. Горна Оряховица,
ул. Дружба 15, до 30.09.2016 г.
4. Отглеждането, възпитанието, социализирането и обучението на децата от с. Драганово,
в т. ч. и задължителното предучилищно образование на 5- и 6-годишните деца, да продължи
да се осъществява във филиал „Асен Разцветников“ – с. Драганово, ул. Трети март 32, под
административното ръководство на директора
на ДГ „Щастливо детство“ – Горна Оряховица,
с административен адрес Горна Оряховица,
ул. Дружба 15.
5. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
6. Намалявам броя на второстепенните разпоредители с бюджет съгласно приложение № 8 от
Решение № 58 от протокол № 6 от 28.01.2016 г. за
приемане на бюджета и сметките за средства от
Европейския съюз на Община Горна Оряховица
за 2016 г. считано от 1.10.2016 г., като изваждам
ДГ „Асен Разцветников“ – с. Драганово, записана под № 23.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да се изпрати на РУО – Велико Търново.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Йорданка Кушева – зам.-кмет.
Кмет:
Д. Добрев
8093

ОБЩИНА ДОБРИЧК А
РЕШЕНИЕ № 321
от 29 септември 2016 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 „Елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – кабелна линия
20 kV от стълб № 50 на съществуващо ЕПО от
ВЕЛ „Стефаново“ до МТП 20/0,4 kV до резервоар в ПИ № 030014 в землището на с. Славеево,
община Добричка“.
Председател:
Д. Марев
8098
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РЕШЕНИЕ № 322
от 29 септември 2016 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 „Елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – напорна водопроводна връзка между изгребна шахта в ПИ
№ 69242.83.12 в землището на с. Стефаново до
резервоар в ПИ № 030014 в землището на с. Славеево, община Добричка“.
Председател:
Д. Марев

8099

ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 189
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение по т. 1
от протокол № 7 от 19.09.2016 г. на ОЕСУТ при
Община Дряново Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
Одобрява проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за
УПИ І от кв. 38 по плана на с. Керека, който е
отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.137 по
кадастралната карта (КК) на селото. С проекта
ПУП – ПРЗ се изменя уличната и дворищната
регулация за УПИ І от кв. 38 по РП на с. Керека.
Заличава се проектирана и нереализирана улица
в участъка между о. т. 87 и о. т. 117 и обединяване на кв. 38 и кв. 40. При обединяването на
кварталите в един обединеният квартал запазва
номер 40, а кв. 38 се заличава и урегулираните
поземлени имоти от заличения квартал се преномерират. За новообразувания УПИ Х от кв. 40
се предвижда основно жилищно застрояване до
10 м височина по ограничителни линии, плътност
и интензивност на застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Т. Георгиев

8107

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 143
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 kV
на имот № 091002 по КВС на землище с. Блъсковци с ново конкретно предназначение – „За
ниско свободно жилищно застрояване“:
1.1. трасе на линеен обект – водопровод, преминаващ в обхвата на местен път № VTR 3133
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(имот № 000282 с НТП „Местен път“, собственост на Община Елена) с дължина 16,58 л. м и
в обхвата на местен път № VTR 3085 (имот
№ 000348 с НТП „Местен път“, собственост на
Община Елена) с дължина 164,25 л. м, площта
на сервитута е 542,49 кв. м;
1.2. трасе на линеен обект – кабел ниско напрежение 1 kV, преминаващ през имот № 090007
(с НТП „Пасища, мери“, собственост на Община
Елена) по КВС с дължина 6,54 л. м и в обхвата
на местен път № VTR 3085 (имот № 000348, с
НТП „Местен път“, собственост на Община Елена) с дължина 84,65 л. м, площта на сервитута
е 364,76 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно
право – право на прокарване на линейните обекти
по т. 1.1 и т. 1.2 след заплащане на изготвените
и приети оценки на комисията по чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.

8029

Председател:
Ст. Златев

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
ЗАПОВЕД № 451
от 30 септември 2016 г.
В изпълнение на Решение № 126 от 2.09.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Рудозем, и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 18 ЗМСМА и с чл. 310,
ал. 5, чл. 311, ал. 2 и чл. 320, ал. 3 ЗПУО, който
отменя ЗНП, нареждам:
Да бъдат преименувани общинските Обединено детско заведение и целодневните детски
градини на територията на община Рудозем в
детски градини, както следва:
1.1. Обединено детско заведение „Снежанка“
в Детска градина „Снежанка“ с официален адрес – Рудозем, ул. Ст. Стамболов 10;
1.2. Целодневна детска градина „Възраждане“
в Детска градина „Възраждане“ с официален
адрес – Рудозем, ул. В. Априлов 13;
1.3. Целодневна детска градина „Елица“ в
Детска градина „Елица“ – с. Чепинци, ул. Демокрация 30;
1.4. Целодневна детска градина „Дъга“ в Детска
градина „Дъга“ – с. Елховец;
1.5. Целодневна детска градина „Слънце“ в
Детска градина „Слънце“ – с. Рибница;
1.6. Целодневна детска градина „Мечо Пух“
в Детска градина „Мечо Пух“ – с. Пловдивци;
1.7. Целодневна детска градина „Борие“ в
Детска градина „Борие“ – с. Борие;
1.8. Целодневна детска градина „Войкова лъка“
в Детска градина „Войкова лъка“ – с. Войкова
лъка.

8095

Кмет:
Р. Пехливанов
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № 10-00-1982
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310, ал. 5
и чл. 313, ал. 1, т. 3 ЗПУО във връзка с Решение
№ 459 от 28 юли 2016 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, променям Център за наука, култура
и изкуство в Център за подкрепа за личностно
развитие:
1. Центърът за подкрепа за личностно развитие
е институция в системата на предучилищното и
училищното образование, в която се организират
дейности, подкрепящи приобщаването, обучението
и възпитанието на децата и учениците, и се осъществява кариерното им ориентиране и консултиране.
2. Увеличават се възможностите за личностно
развитие чрез създаване на комплексна институция,
в която всеки (дете, ученик, младеж, родител) ще
може да задоволи своите интереси, потребности,
да получи необходимата консултация, помощ,
подкрепа и насока за неговото пълноценно личностно развитие.
3. На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя
подкрепа за личностно развитие, която осигурява
подходяща физическа, психологическа и социална
среда за развиване на способностите и уменията
им. В тази връзка в областта на науката Първата
народна обсерватория в България в Стара Загора
популяризира астрономията, космонавтиката чрез
наблюдение на редки астрономически явления
(слънчеви и лунни затъмнения, пасажи на планети
и др.), развива научна дейност на професионално
ниво за деца, ученици, студенти и граждани.
4. Обстоятелства по чл. 321, ал. 1 ЗПУО:
• Официален адрес на центъра:
Стара Загора 6000
ул. Захарий Княжески 71, ет. 3.
• А дрес на сградите, в които ще се провеждат дейностите:
Стара Загора 6000:
ул. Захарий Княжески 71, ет. 3;
бул. Патриарх Евтимий 176, зала Младежки дом;
ул. Цар Иван Шишман 62, НАО „Юрий
Гагарин“.
Центърът работи в четири основни направления:
наука, изкуство и култура, техника и технологии
и гражданско образование.
• Общ брой на групите по направления и
дейности – 46:
наука – 8 (астрономическа и космическа
тематика);
изкуство и култура – 30;
техника и технологии – 3;
гражданско образование – 5.
• Брой на децата и младежите, участващи
в направленията – 557.
• Обща численост на персонала – 23:
педагогически – 12;
непедагогически – 11.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването в „Държавен вестник“.

8094

Кмет:
Ж. Тодоров

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА С. КОВАЧЕВЦИ,
ОБЛАСТ ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 124
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и
5 ЗМСМА, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата
за анализите на правното състояние и приватизационните оценки, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизация по ЗПСК, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна, чл. 3, ал. 3, т. 2,
предл. 3, чл. 31, ал. 1 ЗПСК и чл. 5 НТК във връзка
с чл. 32, ал. 3, предл. 2, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1,
т. 1 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6, пред. 1 НТК и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК и на основание чл. 8, ал. 2 и 3
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
приета от Общинския съвет – с. Ковачевци, и мотиви, изложени в докладна записка, Общинският
съвет – с. Ковачевци, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
приватизационна оценка и утвърждава информационен меморандум на следния обект: едноетажна
паянтова сграда „Склад за зърно“ със застроена
площ – 360 кв. м, намираща се в УПИ II, кв. 3 в
Стопански двор на с. Косача, община Ковачевци,
област Перник, при граници – от изток път 217в, от
запад – имот с пл.н. Х, кв. 3, имот с пл.н. 1, кв. 3,
от север: имот с пл.н. Х. кв. 3, юг – вътрешен път,
имот с пл.н. 1, кв. 3; частна общинска собственост,
съгласно акт 535 от 30.08.2016 г., вписан надлежно
в СВ към РРС.
2. Приема решение за приватизация на следния
обект: едноетажна паянтова сграда „Склад за зърно“ със застроена площ – 360 кв. м, намираща се
в УПИ II, кв. 3 в „Стопански двор“ на с. Косача,
община Ковачевци, област Перник, при граници – от изток път 217в, от запад – имот с пл.н.
Х, кв. 3, имот с пл.н. 1, кв. 3, от север: имот с пл.н.
Х, кв. 3, юг – вътрешен път, имот с пл.н. 1, кв. 3;
частна общинска собственост, съгласно акт 535
от 30.08.2016 г., вписан надлежно в СВ към РРС,
с данъчна оценка на имота: 1201,50 лв.
3. Определя метод за извършване на приватизация на обекта – публичен търг с явно наддаване.
4. Определя начална тръжна цена: 6464 лв.
(Сумата не се облага с ДДС.)
5. Определя стъпка на наддаване: 10 на сто от
началната тръжна цена.
6. Определя размер на депозита: 50 на сто от
началната тръжна цена. Краен срок за внасяне
на депозита – до 16 ч. на 16-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Депозитът може да бъде преведен по сметка:
„ИА БАНК“ – АД, клон Радомир, IBAN сметка
BG28IABG74783300575900, BIC код на банката
IABGBGSF, или внесен в касата на Община Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци, област
Перник – всеки работен ден от 9 до 16 ч. в посочения по-горе срок.
7. Утвърждава тръжната документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, със
съдържание съгласно чл. 9 НТК. Документацията се
закупува от деловодството на Община Ковачевци,
с. Ковачевци, област Перник, всеки работен ден
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от 9 до 16 ч. – цена: 300 лв. без ДДС, преведена по
сметка: „ИА БАНК“ – АД, клон Радомир, IBAN
сметка BG57IABG74788400576000, BIC код на банката IABGBGSF, код за вид плащане 447000, или внесена в касата на Община Ковачевци, с. Ковачевци,
област Перник. Срок за закупуване на тръжната
документация – до 16 ч. на 15-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Преди предоставянето є се подписва декларация по
чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна – лично от кандидата.
8. Срок за подаване на предложения за участие в
търга – предложенията се подават в деловодството
на Община Ковачевци, с. Ковачевци, област Перник, лично от кандидата или чрез пълномощник
въз основа на изрично писмено пълномощно с
нотариално удостоверен подпис всеки работен
ден от 9 до 16,30 ч. Краен срок – до 16 ч. на 16-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
9. Срок за извършване на огледи на обекта на
търга – всеки работен ден от 9 до 16,30 ч., след
закупуване на тръжна документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от Община Ковачевци. Краен срок – до
14 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
10. Място, ден и начален час на провеждането
на търга – Община Ковачевци, с. Ковачевци, област Перник, ет. 2, зас. зала № 2, 11 ч., на 17-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
11. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга за обекта – няма
поставени такива изисквания.

8100

Председател:
В. Тодоров

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 111
от 26 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, изречение 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7
ЗОС Общинският съвет – с. Руен, реши:
Одобрява проекта за подробен устроствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален
обхват поземлен имот (ПИ) с № 222 по неодобрения кадастрален план (КП) на с. Струя, община
Руен, област Бургас, с посочените предвиждания
на хартиен и цифров носител.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок, определен с чл. 215, ал. 4 ЗУТ по реда
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ, пред Административния
съд – Бургас, чрез Община Руен.

8031

Председател:
Е. Ешереф

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 112
от 26 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, изр. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС Общинският
съвет – с. Руен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват
поземлен имот (ПИ) с № 200022, намиращ се в
местността Дюс келеме по картата за възстановена
собственост (КВС) на землище – с. Ябълчево, с
единен класификатор за административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ)
87093, община Руен, област Бургас, с посочените
предвиждания на хартиен и цифров носител.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародванетото в „Държавен вестник“,
определен с чл. 215, ал. 4 по реда на чл. 215, ал. 1
ЗУТ, пред Административния съд – Бургас, чрез
Община Руен.
Председател:
Е. Ешереф
8101
РЕШЕНИЕ № 113
от 26 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, изр. 3 от ЗУТ Общинският съвет – с. Руен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на водовземно съоръжение (каптиран извор) и
захранващ водопровод за обект: чешма в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-92, квартал 81 по
ПУП – план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват
поземлен имот (ПИ) с № 000092, намиращ се в
местността Тикенлика по картата за възстановена
собственост (КВС) на землище – с. Билка, с единен
класификатор за административно-териториалните
и териториалните единици (ЕКАТТЕ) 04056, община
Руен, област Бургас, и с административен адрес:
с. Билка 8551, община Руен, област Бургас, с посочените предвиждания на хартиен и цифров носител.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок, определен с чл. 215, ал. 4 ЗУТ по реда
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ, пред Административния
съд – Бургас, чрез Община Руен.
Председател:
Е. Ешереф
8102
5. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и 7 ЗУТ и
при условията на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е издал Заповед № РС-64
от 7.10.2016 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-23 от 24.04.2015 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
(ДВ, бр. 33 от 2015 г.) за строеж: „Изграждане на
интермодален терминал в Южен централен район
на планиране в България – Пловдив“. Етап II:
„Изграждане на железен път, контактна мрежа и
телекомуникации за терминала“ със забележка за
удължаване на изтеглителния коловоз на терми-
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нала с местонахождение м. Камиша, землищата
на с. Злати трап и с. Кадиево, община „Родопи“, област Пловдив, в части: 1. част „Железен
път – изтеглителен коловоз“; 2. част „Контактна
мрежа“; 3. част „Телекомуникации – Корекция
на трасето на магистралните кабели“; 4. част
„Външно електрозахранване – Външно осветление – изтеглителен коловоз“, 5. част „План за
управление на отпадъците“.
8175
58. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-63 от 7.10.2016 г. на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за строеж: „Реконструкция и модернизация на сградата на Разделен пост Лозово“,
в ПИ с идентификатор 07079.6.1193 по КК на
Бургас, с административен адрес м. Герен Бунар,
кв. Долно Езерово, гр. Бургас, община Бургас,
област Бургас. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8250
64. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-65 от 10.10.2016 г. на „Логистичен център Варна“ – ЕАД, за строеж: Пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „Пристанище Логистичен център Варна“ – гр. Белослав – Етап III,
за УПИ XXXVI – за оперативна пристанищна
дейност, представляващ ПИ с идентификатор
03719.501.6180, УПИ XXXVII – за техническа инфраструктура и транспорт, представляващ ПИ с
идентификатор 03719.501.6181, УПИ XXXVIII – за
пристанищна техническа инфраструктура, представляващ ПИ с идентификатор 03719.501.6183, и
УПИ VII – за оперативна пристанищна дейност,
представляващ ПИ с идентификатор 03719.501.6186,
всички от квартал 25 по плана на гр. Белослав,
община Белослав, област Варна. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
8251
6. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 8 ЗУТ е издал
Заповед № РС-68 от 11.10.2016 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-8 от 15.02.2013 г. (ДВ,
бр. 21 от 2013 г.) на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството поради
наложила се промяна по време на строителството
по чл. 154, ал. 2, т. 8 при условията на чл. 152,
ал. 2 ЗУТ, която се състои в изместване на трасе
на основен газопровод с диаметър ∅ 508 мм за
строеж „Газопровод Русе – Гюргево (междусистемна връзка България – Румъния), която ще бъде
изградена на територията на Република България“,
ІV етап – част А1, част А2 и част Б – „Преход под
р. Дунав“, в землището на гр. Мартен, община
Русе, област Русе. На основание чл. 60, ал. 1 от

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

Административнопроцесуалния кодекс за защита
на особено важни държавни и обществени интереси е допуснато предварително изпълнение на
заповедта. Предварителното изпълнение може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ. Заповедта може да
бъде обжалвана пред Върховния административен
съд чрез МРРБ в 14-дневен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
8273
15. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по
професионално направление: 3.2. Психология
(експериментална психология, психологическо
измерване и оценяване) – един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (социология – политическа социология и социология на риска) – един; 2.2. История и археология
(съвременна история) – един; доценти по професионално направление: 2.1. Филология (британска
литература – от Модернизъм към Постмодернизъм) – един; 3.2. Психология (психология на
личността и психология на здравето) – един; 2.3.
Философия (онтология, феноменология) – един;
2.3. Философия (философия на Новото време и
съвременна философия) – един; 4.5. Математика
(частни диференциални уравнения) – един; 4.1.
Физически науки (електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един;
7.1. Медицина (очни болести) – един, на половин
щат; главни асистенти по професионално направление: 2.1. Филология (приложна лингвистика – английски език) – един; 2.1. Филология
(приложна лингвистика – немски език) – един;
2.1. Филология (Български език. Старобългарски
език) – един; 4.5. Математика (изчислителна математика) – един; 4.5. Математика (диференциални
уравнения) – един; 4.6. Информатика и компютърни науки (технологично предприемачество) – един;
4.3. Биологически науки (обща микробиология и
фитобактериология) – един; 3.6. Право (изобретателско, авторско и патентно право) – един; 4.2.
Химически науки (обща химия) – един, с изискване
към кандидатите да представят сертификат за
владеене на английски език, минимум ниво В2;
главен асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ по 4.2.
Химически науки (неорганична химия) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл.
Охридски“. Документи се подават в ректората,
Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая № 2,
София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 02/98611-83. Приемно време от 15 до 17 ч.
8072
90. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по
здравна политика и мениджмънт – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки и подаване на документи: 1527 София,
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ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2
9432 579 – сектор „Наука“.
8028
82. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за приемане на редовни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2016/2017 г. на
основание Решение на МС № 328 от 3.05.2016 г.,
чл. 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България и чл. 42, ал. 4 и чл. 68
ЗВО съгласно приложението. В срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление
(типов образец, попълва се при подаването); 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението (оригинал и копие); 4. удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище; 5.
други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област; 6. такса
за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и
такса за езиков изпит – 30 лв. Справки и приемане
на необходимите документи: ТУ – Варна, стая 319,
НУК, П. Йосифова, тел. 052-383-242.
Приложение
Области на висше образоваШиБройки
ние, професионални направфър
редовно
ления и докторски програми
3.
Социални, стопански и правни
науки
3.4.
Социални дейности
1. Социална работа, психологически изследвания и социална
2
политика
5.
Технически науки
5.1.

Машинно инженерство
1. Технология на машиностроителните материали
2. Машинознание и машинни
елементи
3. Технология на машиностроенето
4. Двигатели с вътрешно горене

5.2.

5. Динамика, якост и надеждност
на машините, уредите, апаратите и системите
Електротехника, електроника
и автоматика
1. Електрически машини и апарати
2. Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката
3. Електроснабдяване и електрообзавеждане
4. Електронизация
5. Теория на автоматичното управление
6. Автоматизация на производството
7. Теоретична електротехника
8. Измервателна електротехника

2
2
2
2
2

3
2
2
2
2
2
2
1
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Области на висше образоваБройки
ние, професионални направредовно
ления и докторски програми
Комуникационна и компютърна техника
1. Теоретични основи на кому2
никационната техника
2. Ком у никац ионни м реж и и
4
системи
3. Системно програмиране
2
4. Компютърни системи, компле2
кси и мрежи
5. Автоматизирани системи за
обработка на информация и
2
управление
Енергетика
1. Топлотехника

3

2. Електроенергийни системи

2

Транспорт, корабоплаване и
авиация
1. Корабостроене и кораборемонт

4

2. Корабни силови уредби, машини и механизми
3. Управление и организация на
промишления транспорт (воден
транспорт)
4. Управление на кораби и корабоводене
5. Системи и устройства за опазване на околната среда
5.13.
Общо инженерство
1. Е р г о н о м и я и п р о м и ш л е н
дизайн
2. Организация и управление на
производството (индустрия)

2
2
2
2

2
2

8082
3. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за главни асистенти: в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина, научна специалност „Медицинска
радиология и рентгенология“ към катедра „Образна
диагностика“ на Медицинския факултет – един;
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина, научна специалност
„Оториноларингология“ към катедра „Ушни,
носни и гърлени болести“ при Медицинския факултет – един; в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, 7.2. Стоматология, научна
специалност „Детска стоматология“ към катедра
„Детска дентална медицина“ на Факултета по
дентална медицина – двама, всички със срок 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов
15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
8081
16. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за главни асистенти по професионални направления: 2.1. Филология, специалност
„Общо и сравнително езикознание (междукултурна комуникация)“ – един; 2.1. Филология,
специалност „Общо и сравнително езикознание
(политическа комуникация)“ – един; 3.7. Админи-
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страция и управление, специалност „Организация
и управление на производството“ – един; 3.7. Администрация и управление, специалност „Социално
управление“ – един; 3.8. Икономика, специалност
„Икономика и управление“ – един за нуждите
на факултет „Бизнес и мениджмънт“; 3.6. Право,
специалност „Гражданско и семейно право (търговско право)“ – един за нуждите на Юридическия
факултет; 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Автоматизация на области
от нематериалната сфера“ – един за нуждите на
факултет „Електротехника, електроника и автоматика“; 5.13. Общо инженерство, специалност
„Ергономия и промишлен дизайн“ – един за нуждите на Факултет „Аграрно-индустриален“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки – Кадрово развитие (kr.uni-ruse.
bg); подаване на документи – отдел „Развитие на
академичния състав“, кабинет 1.334, тел. 082/888455; 0882390043, Орлин Петров.
8068
18. – Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“ – София, обявява конкурс за редовен
главен асистент в област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника (Теоретични основи на комуникационната техника) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в деловодството на
ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев
158, тел. 02/9709209.
8021
17. – Институтът по металознание, съоръжения
и технологии с център по хидро- и аеродинамика
„Акад. Ангел Балевски“ – БАН, София, обявява
конкурси за заемане на: академична длъжност
професор по научна специалност 02.01.02. Материалознание и технология на машиностроителните
материали в научна област 5. Технически науки,
професионално направление 5.6. Материали и
материалознание – един за нуждите на НС 1 „Металознание“ към института; академична длъжност
доцент по научна специалност 02.19.07. Защита на
населението и народното стопанство в критични
ситуации (технологии и средства за сигурност и
защита на критична инфраструктура при кризи) в
научна област 5. Технически науки, професионално
направление 5.13. Общо инженерство – двама за
нуждите на НС 5 „Технологии и системи за защита“ към института; академична длъжност главен
асистент: по научна специалност 02.01.02. Материалознание и технология на машиностроителните
материали в научна област 5. Технически науки,
професионално направление 5.6. Материали и материалознание – един за нуждите на НС 2 „Технологии
и съоръжения за специални стомани и сплави“ към
института; по научна специалност 02.19.07. Защита
на населението и народното стопанство в критични
ситуации (технологии и средства за сигурност и
защита на критична инфраструктура при кризи) в
научна област 5. Технически науки, професионално
направление 5.13. Общо инженерство – един за
нуждите на НС 5 „Технологии и системи за защита“
към института; по научна специалност 02.01.17.
Технологии, машини и системи за обработване
чрез пластично деформиране в научна област 5.
Технически науки, професионално направление 5.6.
Материали и материалознание – един за нуждите
на НС 5 „Технологии и системи за защита“ към
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института, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
София, бул. Шипченски проход 67, отдел „Организация и управление на човешките ресурси“,
тел. 02/4626228.
8051
213. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за доцент по професионално направление 6.1.
Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“, за нуждите на отдел „Физика на почвата“
към научно направление „Почвознание“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София 1080, ул. Шосе
Банкя 7.
8022
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на местност Разсадника – бежанци в обхвата на квартали 13 и
13а. Проектът е изложен в район „Илинден“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Илинден“ – Столична община.
8073
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за плансхема по чл. 62, ал. 9 ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти в парк „Възраждане“ – УПИ І и
ІІІ, кв. 1а, м. Зона Б-5-4, който е изложен в район
„Възраждане“. 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 главния архитект на Столичната
община чрез район „Възраждане“.
8113
520. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасета на водопровод и площадкова
канализация до имот с идентификатор 04279.129.31
в местността Царевоселско шосе – Ш.08 по кадастралната карта на Благоевград, преминаващи
през имоти с идентификатори 04279.129.66 (за път
от републиканската пътна мрежа – държавна
собственост), 04279.113.15 (за път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост),
04279.113.13 (за местен път – общинска собственост), 04279.129.75 (нива – частна собственост) и
04279.129.31 (нива – частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация Благоевград. Проектът се
намира в отдел „Архитектура и проектиране“ при
Община Благоевград.
8075
529. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на захранващ кабел НН до
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имот с идентификатор 04279.38.67 в местността
Кури дере по кадастралната карта на Благоевград,
засягащо имоти с идентификатори 04279.38.53 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
собственост) и 04279.100.8 (път от републиканската
пътна мрежа Е79 – държавна публична собственост) по кадастралната карта на Благоевград, без
да се засяга настилката на велоалеята по бул. Пейо
Яворов, във връзка с гаранционни срокове по
договор. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Благоевград. Проектът се намира в отдел „Архитектура
и проектиране“ при Община Благоевград.
8076
63. – Община Бобошево на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
с обявление, че е изработен подробен устройствен план (ПУП) по чл. 110, ал. 1, т. 3 – план
за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот
(ПИ) № 073060, местност Гарата, в землището на
гр. Бобошево, ЕКАТТЕ 04532, община Бобошево,
област Кюстендил, с цел промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди в
устройствена зона от разновидност за обществено
обслужване, попадащ в териториално-устройствена
зона от разновидност „Предимно производствени“,
означена като „Пп“, с конкретно предназначение
„Открит паркинг за съхранение на селскостопанска техника – трактори, комбайни, прикачен
инвентар, камиони и др.“. 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 сградата на
ОбА – Бобошево, и да направят своите писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Бобошево, на
адрес гр. Бобошево 2660, ул. Иван Кепов 3. За
допълнителна информация – всеки работен ден от
8 до 16,30 ч. на тел. 07046/23-54, факс: 07046/23-44,
e-mail: obst_boboshevo@mail.bg.
8074
5. – Областният управител на област с административен център Варна във връзка с чл. 149,
ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
издал Строително разрешение № 85 от 29.09.2016 г.
за строеж: „Кабелна линия 20 kV от подстанция
„Максуда“ до ГРП в УПИ IV, кв. 1 по плана на
Летище Варна (ПИ с идентификатор 00182.307.32)“,
с допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60, ал. 1 АПК. Предварителното изпълнение
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Варна, в 3-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на област с административен център Варна. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област с административен
център Варна.
8035
21. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
са изработени проекти за подробен устройствен
план – парцеларни планове (ПУП – ПП) за подземно трасе на ел. кабел, за външно електрозахран-

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9   

ване – ниско напрежение (НН), преминаващо през
ПИ с идентификатор 14859.71.139 – общински имот
(публична общинска собственост) – път ІV клас,
и за подземно трасе на водопровод, преминаващо
през ПИ с идентификатор 14859.501.74 – съществуваща улица в с. Геша, и поземлен имот ПИ
с идентификатор 14859.71.139 – общински имот
(публична общинска собственост) – път ІV клас,
необходими за захранване на ПИ с идентификатор 14859.60.16, местност Юрта, по кадастралната карта на землище с. Геша за изграждане на
обект: „Жилищно строителство“. Проектите за
ПУП  – ПП могат да се разгледат в общинската
администрация – Дряново, стая 204, и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до ОбА – Дряново.
8108
16. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на част от поземлени имоти (ПИ) 95 – въглища,
ПИ 96 – въглища, и ПИ 161 – пасище, мера, по
КВС на с. Люлин, община Перник, и поземлени
имоти (ПИ) с идентификатори 55871.715.6 – широкол ис т на г ора, ПИ 55871.715.7 – ш и роко листна гора, ПИ 55871.715.8 – широколистна
г ора, П И 55871.715.9 – ш и рокол ис т на г ора,
П И 55871.715.10 – ш и р окол ис т на г ора , П И
55871.725.24 – полски път, ПИ 55871.634.31 – ливада,
ПИ 55871.634.1 – ливада, и ПИ 55871.725.25 – сметище, като: с план за регулация част от поземлени
имоти (ПИ) 95, 96 и 161 по КВС на с. Люлин,
община Перник, се урегулират в един нов урегулиран поземлен имот (УПИ) І, който се отрежда
„За третиране на битови отпадъци – рекултивация
и възстановяване“. Образува се нов квартал 77. От
поземлен имот с идентификатор ПИ 55871.725.25 се
образуват два нови урегулирани поземлени имота,
а именно УПИ І – „За третиране на строителни
отпадъци“, в нов квартал 201, и УПИ І – „За третиране на строителни отпадъци“, в нов квартал 202.
Прокарва се улица с ОТ 410-411-412-413-414-415-416417-418-419-420-421-422-423-424-425. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Перник, пл. Св.
Иван Рилски 1А, ет. 12, стая 6, сл. тел. 076/684-260.
8032
19. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за трасе на външен
водопровод до УПИ 140023, м. Хано, землище
на с. Марикостиново, община Петрич. Трасето и
сервитутът му преминават през имоти от масиви
по КВС, като подробно описание на засегнатите
имоти е приложено в регистър, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва за трасе: през имоти № 000355, 000657 – полски пътища, общинска
публична собственост, и 000745 – канал, държавна
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публична собственост, и сервитут, засягащ имоти
№ 000355, 000657 – полски пътища, общинска
публична собственост, 000656 – пасище, мера,
общинска собственост, и 000745 – канал, държавна публична собственост. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация – Петрич.
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.
8033
1. – Община Провадия на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните за изработен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания на
„Телко инфраструктури“ – ЕООД, Русе, за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни
съобщения на територията на община Провадия,
преминаваща през имоти ПИ № 000004, 000008,
000009, 000014, 000030, 000162 – полски пътища,
общинска публична собственост, от землището на
с. Староселец; ПИ № 000118, 000165, 000168, 000186,
000246, 000329, 000330, 000331, 000356 – полски пътища, общинска публична собственост, и пътища
III клас – държавна публична собственост, от землището на с. Петров дол, и ПИ № 000019, 000021,
000022, 000024 – полски пътища и пасище, мера,
общинска публична собственост, от землището на
гр. Провадия. 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
изработения проект ПУП – ПП (парцеларен план)
до общинската администрация.
8034
2. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен специализиран подробен устройствен
план – паркоустрояване и благоустрояване на парк
„Ридо“ по кадастралната карта на гр. Самоков.
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.
8036
451. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно
отклонение от съществуващ разпределителен
водопровод от улица в регулацията на с. Генерал
Тошево през поземлени имоти № 000058 – местен
път, общинска собственост, № 063001 – пасище,
мера, общинска собственост, № 064011 – полски
път, общинска собственост, до поземлен имот
№ 030058 по КВС на з-ще с. Генерал Тошево,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
8112
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Върховният административен съд, първо
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „Баташки и партньори“ – ЕООД, представлявано от
управителя Виолета Николова Баташка, против
разпоредбите на чл. 14а, ал. 2 и 3 от Наредба № 16
от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи
органични съединения при съхранение, товарене
или разтоварване и превоз на бензини, приети с
§ 10 от Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите
на летливи органични съединения при съхранение,
товарене или разтоварване и превоз на бензини,
издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, енергетиката
и туризма, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра
на регионалното развитие и благоустройството
и министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 33
от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.), по която е
образувано адм. дело № 9289/2016 г. по описа на
Върховния административен съд, първо отделение,
насрочено за 24.01.2017 г. от 14 ч.
8161
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от сдружение „Българска асоциация по медицинска онкология“ със
седалище София и сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ със седалище София на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 30 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Медицинска онкология“, издадена от Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 37 от 17.05.2016 г.), по което
е образувано адм. д. № 9295/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
8162
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Божидар Борисов
Игнатов, подадено от адв. Сибила Игнатова, с
което се иска прогласяване нищожността на
обнародваните в ДВ, бр. 20 от 7.03.2014 г., изменения и допълнения в Наредба № 13 от 2001 г.
за принудително изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи или части
от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, по което е образувано
адм. д. № 7718/2016 г. по описа на Върховния
административен съд, І колегия, VІІІ отделение.
8163
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, с който са оспорени като незаконосъобразни чл. 7, ал. 2, т. 3, чл. 9, т. 3, чл. 10а,
ал. 4, т. 3 от Наредбата за реда и условията за
разрешаване поставянето на преместваеми търговски и други обслужващи дейности и елементи
на градското обзавеждане по реда на чл. 56 ЗУТ
на територията на община Сандански, приета
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с Решение № 239 от 16.12.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Сандански, е образувано адм. дело
№ 504/2016 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
9.12.2016 г. от 10 ч.
7991
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по оспорване на областния управител на област
Благоевград против Правилника за дейността
„Контрол, охрана и сигурност“ при общинска
администрация – гр. Петрич, приет с Решение
№ 266 по протокол № 11 от 18.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Петрич, в съда е образувано
адм. дело № 523/2016 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
25.11.2016 г. от 10,30 ч.
8124
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна
прокуратура – Бургас, против чл. 7, ал. 1, т. 1 и
чл. 9, ал. 2, т. 2 и 4 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на
открито на територията на община Несебър. По
оспорването е образувано административно дело
№ 1796/2016 г., насрочено за 1.12.2016 г. от 11 ч.
7992
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 26, ал. 2 и
чл. 27, ал. 1, буква „в“ от Наредба № 4 за реда за
провеждане на търговска дейност на територията
на община Карнобат. По оспорването е образувано
административно дело № 1803/2016 г., насрочено
за 1.12.2016 г. от 11 ч.
7993
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Станислав Радославов
Лазаров от Бургас, ж. к. Славейков, бл. 150, ап. 9,
против Наредбата за поставяне на преместваеми
обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и
други, съгласно чл. 56 ЗУТ, приета от Общинския
съвет – гр. Царево, с Решение № 257 от протокол
№ 16 от 15.02.2005 г., доп. с Решение № 266 от
протокол № 17 от 26.02.2005 г., изм. с Решение
№ 345 от протокол № 22 от 2.09.2005 г., изм. с
Решение № 39 от протокол № 25 от 30.01.2006 г.
По оспорването е образувано административно
дело № 1838/2016 г.
8018
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор Дуков при Окръжна прокуратура – Бургас, против
Наредбата за условията и реда за извършване на
амбулантна търговия на територията на община
Айтос, приета с Решение № 359 от протокол
№ 32 от 31.03.2006 г., изм. с Решение № 204 по
протокол № 14 от 23.11.2012 г. По жалбата е образувано административно дело № 1683/2016 г.,
насрочено за 10.11.2016 г. от 10,30 ч.
8125
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
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Дуков при Окръжна прокуратура – Бургас, против Наредбата за реда и условията за поставяне
на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на
градското обзавеждане и за рекламната дейност
на територията на община Приморско в частта
є на глава втора, раздел ІV „Ред за поставяне и
ползване на преместваеми обекти“ – чл. 15, ал. 3,
т. 2 и 3, чл. 16, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 17, ал. 3, т. 3,
както и в частта є на глава трета, раздел ІV „Ред
за поставяне и ползване на рекламни елементи“ – чл. 28, ал. 3, т. 2 и 3, чл. 29, ал. 1, т. 3, 6 и 7.
По жалбата е образувано административно дело
№ 1678/2016 г., насрочено за 10.11. 2016 г. от 10,30 ч.
8126
Административният съд – Варна, ІV състав,
на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Сдружение на фирмите за
надгробни паметници от гр. Варна“, „Възкресение – НИССИ“ – ЕООД, Варна, „Траурна агенция
Варна“ – ООД, Варна, „Тъга“ – ООД, Варна, „Китов 91“ – ЕООД, Варна, „Черкез Груп“ – ЕООД,
Варна, „Вили и Миланов“ – ЕООД, Варна, и
„Траурен дом Обелиск“ – ЕООД, Варна, срещу
чл. 21, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2, чл. 32, ал. 1 и 2,
чл. 33, чл. 36, т. 4, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 42
от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община
Варна, приета с Решение № 445-4 по протокол
№ 10 от 4.08.2016 г. на Общинския съвет – гр. Варна. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като страни
по адм. дело № 2566/2016 г. в едномесечен срок
от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
8084
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
на Районна прокуратура – Белоградчик, на разпоредбата на чл. 13, ал. 3, т. 2 и 3 и чл. 14, ал. 1, т. 3
от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Белоградчик, приета с Решение
№ 429, взето с протокол № 34 от 18.10.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Белоградчик, по което е
образувано адм.д. № 172/2016 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено
за разглеждане на 15.11.2016 г. от 10,30 ч.
7994
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
от Районна прокуратура – Враца, на подзаконов
нормативен акт на Общинския съвет – гр. Враца – чл. 28, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда и
условията за поставяне на преместваеми обекти
за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията
на община Враца, по което е образувано адм. дело
№ 549/2016 г., насрочено за 22.11.2016 г. от 11 ч.
7996
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
областния управител на област Кюстендил срещу
Решение № 142 от 26.05.2016 г. на ОбС – гр. Рила,
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потвърдено с Решение № 150 от 28.06.2016 г. на
ОбС, по което е образувано адм. д. № 236/2016 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 21.11.2016 г. от 10 ч.
8055
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на Живко Пенев – прокурор
при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против
разпоредбата на чл. 18, ал. 2, т. 3 от Наредбата на
Общинския съвет – гр. Брацигово, за поставяне
на преместваеми съоръжения за търговски и
други обслужващи дейности съгласно чл. 56 ЗУТ.
По протеста е образувано административно дело
№ 726 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2016 г., насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 26.10.2016 г. от 11 ч.
7997
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на Живко Пенев – прокурор при
Окръжна прокуратура – Пазарджик, против чл. 2,
т. 6 от Наредбата за обществения ред в община
Пазарджик, изменена и допълнена с Решение
№ 152 от 28.07.2016 г., взето с протокол № 9 на
Общинския съвет – гр. Пазарджик. По протеста
е образувано административно дело № 768 по
описа на Административния съд – Пазарджик, за
2016 г., насрочено за разглеждане на 26.10.2016 г.
8016
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпил протест на Петя Ташкова – прокурор при Районна прокуратура – Пазарджик,
против разпоредбата на чл. 38, т. 24, раздел „Такси
на технически услуги“, от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услугите на територията на община
Септември. Образувано е административно дело
№ 776/2016 г. по описа на съда.
8056
Административният съд – Пловдив, уведомява
Атанас Цветков Георгиев с настоящ адрес в САЩ
от 1.01.1991 г. в качеството му на заинтересована
страна по адм. дело № 1074/2015 г. по описа на
Административния съд – Пловдив, ІХ състав, че
делото е образувано по жалба на Лилия Илиева
Попова от София, ж.к. Дианабад, бл. 17, ет. 3,
ап. 9, чрез пълномощник адв. Иван Марков
със съдебен адрес: Пловдив, ул. Антим І № 11,
против Заповед № 18-1742 от 5.03.2015 г. на началника на СГКК – Пловдив, с която е нанесен
нов обект в КККР, а именно поземлен имот (ПИ)
с идентификатор 56784.523.179 с площ 54 кв. м,
собственост на Община Пловдив. По делото е
постановено Решение № 1317 от 24.06.2016 г., с
което жалбата е уважена. Решението е обжалвано
с касационни жалби от ответника началник на
Службата по геодезия, картография и кадастър
(СГКК) – Пловдив, и от заинтересованата страна Община Пловдив. Заинтересованата страна
Атанас Цветков Георгиев може да даде писмен
отговор в 14-дневен срок.
7998
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
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прокуратура – Разград, като в него е посочена
за незаконосъобразна разпоредбата на чл. 22,
т. 1 от Наредба № 4 за търговската дейност на
територията на община Завет, приета с решение
на Общинския съвет – гр. Завет, по който е
образувано административно дело № 133/2016 г.
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 1.11.2016 г. от 10,30 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение
на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
8057
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал.1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
от Окръжна прокуратура – Разград, като в него
е посочена за незаконосъобразна разпоредбата
на чл. 14, ал. 4 от Наредба № 18 за разрешаване,
функциониране и премахване на преместваеми
увеселителни обекти, преместваеми обекти за
търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията
на община Цар Калоян, приета с решение на
Общинския съвет – Цар Калоян, по който е
образувано административно дело № 122/2016
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 8.11.2016 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна до
началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
8156
Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпил протест от Христо Петров  – прокурор в Районна прокуратура – Казанлък, за
обявяване нищожността на разпоредбата на чл. 20,
ал. 1, т. 4 и чл. 27, ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 за
реда за рекламната и информационната дейност
на територията на община Казанлък, по което е
образувано административно дело № 329/2016 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 24.11.2016 г. от 10,30 ч.
8019
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Паско
Тошев Запрянов от Димитровград, обективирано
в жалба против Наредба № 12 от 24.01.2008 г.
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Димитровград, по която е образувано адм. д. № 414/2016 г. по описа
на Административния съд – Хасково. Делото е
насрочено за 25.01.2017 г. от 11 ч.
8155
Шуменският окръжен съд на основание чл. 48
ГПК съобщава на Сотирос Михаил – гражданин
на Кипър, роден на 11.08.1954 г., с паспорт № С
174427/20.04.2010 г., да се яви в деловодството
на съда в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ за връч
ване на препис от искова молба и приложенията към нея за отговор по т. д. № 332/2016 г.
по описа на ШОС, образувано по предявен иск
от „Юнивърс – Юнит“ – ЕООД, Шумен, срещу
Христо Василев Василев от Шумен и Сотирос
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Михаил – гражданин на Кипър, с предмет на
делото – установителен иск с правно основание
чл. 124 ГПК за признаване за установено, че
ищецът „Юнивърс – Юнит“ – ЕООД, Шумен,
е собственик на всички 100 дружествени дяла
от капитала на търговското дружество „Хаппи
Ландс“ – ЕООД. При неявяване в двуседмичния
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на ШОС на ответника Сотирос Михаил ще бъде назначен особен
представител.
8020
Бургаският районен съд, гражданска колегия, 6
състав, призовава Татьяна Иванова Кандратьева,
родена на 19.12.1980 г., руска гражданка, с неизвестен адрес в Република България и в чужбина, за
заведеното срещу нея от ищеца Петър Атанасов
Колев от Бургас гр. д. № 4887/2016 г. по описа на
Районния съд – Бургас, за развод по реда на чл. 49
СК. Указва на лицето, че в едноседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви, респективно да изпрати свой упълномощен
процесуален представител, в деловодството на
Районния съд – Бургас, за връчване на исковата
молба и приложенията към нея.
8085
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Халиме Руфадова Алтай с
последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 11.11.2016 г. в 9,30 ч. като ответница по гражданско дело № 126/2016 г., заведено
от Халил А. Хасан за изпълнение процедурата
по чл. 131 ГПК – за получаване на преписи от
исковата молба и приложенията. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7999
Пловдивският районен съд, ХVІІІ гр. състав,
съобщава на Фабиен Шарл Рене Граф, роден на
12.12.1970 г., с неизвестен адрес, че в едноседмичен срок считано от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в съда и да
получи съдебните книжа като ответник по гр. д.
№ 9697/2016 г. на ПРС, ХVІІІ гр. състав, заведено
от Елица Любомирова Костова-Маршавелова, против Димитър Петров Конзуров, Мария Стоянова
Конзурова, Елена Димитрова Конзурова-Граф и
Фабиен Шарл Рене Граф на основание чл. 135 ЗЗД,
с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131
ГПК. Ако въпреки публикацията ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът му
назначава особен представител.
8127
Хасковският районен съд уведомява Родика
Муреш Колева, родена на 4.02.1984 г., гражданка
на Румъния, ответница по гр. д. № 1518 по описа
на Районния съд – Хасково, за 2016 г., с правно
основание чл. 49, ал. 1 и 3 СК, да се яви в съда
в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ за получаване
на съобщението с приложените книжа. Ако не
се яви, за да получи съобщението с книжата в
указания срок, те ще се приложат към делото и
ще се считат за редовно връчени. Ответницата
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
8083
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Софийският градски съд, І гражданско отделение, 17 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр. д.
№ 14291/2015 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Божидара Методиева Табанджова и Мария Тодорова
Табанджова, двете с постоянен адрес: София,
ж.к. Младост 2 № 261В, вх. 1, ет. 5, ап. 19, и същото
е насрочено за първо открито съдебно заседание
на 3.02.2017 г. от 11 ч. Определя двумесечен срок
от датата на обнародване на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
описано, както следва:
от Божидара Методиева Табанджова и Мария
Тодорова Табанджова
л е к а в т о м о б и л , м а р к а „ Х ю н д а й “, м о дел „ А к цен т“, с рег. № СА 6014 М Т, ра ма
NLHSM41AP7Z042180, двигател G4EE6T016305,
ц вя т червен, с дата на п ърва рег ис т ра ц и я
26.03.2007 г.;
сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на отчуждените 50 дружествени
дяла от капитала на „Офис Ричардж“ – ЕООД,
с ЕИК 130323544;
сумата в размер 3120 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек
автомобил, марка „Хюндай“, модел „Галопер“, с
рег. № СА 7909 ВХ, рама КМХNE1SPWU235784,
с двигател 7064046, цвят тъмнозелен, с дата на
първа регистрация 5.02.1998 г.;
сумата в размер 159 131 лв., представляващи
сбора от внесени и изтеглени суми по банковите
сметки, с титуляр Методий Табанджов;
от Мария Тодорова Табанджова
сумата в размер 64 848, 59 лв., представляващи
сбора от внесени и изтеглени суми по банковите
сметки, с титуляр Мария Тодорова Табанджова.
8164

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
40. – Главният прокурор на Република България на основание чл. 29а, ал. 2 и 6 от Закона
за съдебната власт и Заповед № РД-04-331 от
5.10.2016 г. свиква общо събрание на прокурорите
за избор на член на Висшия съдебен съвет и кани
прокурорите във: Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура, апелативните прокуратури, Апелативната
специализирана прокуратура, Военно-апелативната прокуратура, окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура, военно-окръжните
прокуратури и районните прокуратури, да вземат
участие в общото събрание на прокурорите за
избор на член на Висшия съдебен съвет, което
ще се проведе в две последователни съботи,
както следва:
– на 14.01.2017 г. в 10 ч. (първа събота) – в
София, зала „Универсиада“;
– на 21.01.2017 г. в 8 ч. (втора събота) – в София, зала „Универсиада“.
І. Дневен ред на събранието, което ще се
проведе на 14.01.2017 г. в 10 ч. (първа събота):
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1. откриване на събранието и обявяване броя
на присъстващите прокурори;
2. избор на председател на събранието;
3. избор на мандатна комисия;
4. избор на избирателна комисия;
5. избор на избирателни секции (секционни
комисии) и определяне на техния брой;
6. приемане на решение на общото събрание
на прокурорите за времето за изслушване на
всеки от кандидатите;
7. изслушване на кандидатите по азбучен ред
и въпроси към тях.
ІІ. Дневен ред на събранието, което ще се
проведе на 21.01.2017 г. в 8 ч. (втора събота):
1. провеждане на избор на член на Висшия
съдебен съвет от прокурорите в съответствие с
процедурата по чл. 32 – 37 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен
съвет от съдиите, прокурорите и следователите;
2. обявяване на решението на избирателната
комисия за резултатите от избора.
ІІІ. Предложенията за член на Висшия съдебен
съвет от прокурорите се правят при спазване
изискванията на чл. 29в от Закона за съдебната
власт и чл. 12 от Правилата за провеждане на
избори за членове на Висшия съдебен съвет от
съдиите, прокурорите и следователите, а именно:
1. депозират се в деловодството на Висшия
съдебен съвет – след обнародване в „Държавен
вестник“ на свикването на общото събрание и
не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането му (14.11.2016 г.), заедно с
писменото съгласие на кандидата и се обявяват
заедно с мотивите и имената на предложителите
на интернет страницата на ВСС в срок до три
дни от постъпването им;
2. в четиринадесетдневен срок от обявяването на предложенията (1.12.2016 г.) кандидатите
представят в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността
на ВСС, както и документи за съответствие с
изискванията на закона; в същия срок (1.12.2016 г.)
кандидатите представят декларация, свързана с
несъвместимостта или за обстоятелства, които
могат да доведат до частен интерес по смисъла
на чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при вземане на
решения, за имотното си състояние и произхода
на средствата за придобиване на имуществото си
по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
документите следва да се публикуват в срок до
три дни от представянето им (5.12.2016 г.) на
интернет страницата на ВСС;
3. становищата за кандидатите и въпросите
към тях се публикуват на интернет страницата
на ВСС в срок до три дни след постъпването им.
Регистрацията започва 60 минути преди обявения час на провеждане на събранието.
Организационно-техническата подготовка на
събранието се извършва от администрацията на
Висшия съдебен съвет.
Общото събрание се провежда, ако присъстват
повече от половината от включените в избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната
власт прокурори. При липса на кворум събранието
се отлага един час по-късно и се провежда неза-
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висимо от броя на присъстващите. Събранието
е публично и се излъчва в реално време чрез
интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8120
34. – Управителният съвет на Българската
академия на науките и изкуствата (БАНИ) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички
академици, дописни членове, член-наблюдатели
и почетни членове на БАНИ да присъстват на
общо събрание на БАНИ на 19.11.2016 г. в 10 ч. в
зала „София“ на Българския червен кръст (БЧК),
бул. Джеймс Баучер 76, София, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за периода 2011 – 2016 г.
от председателя на БАНИ – акад. проф. Григор
Велев; 2. отчет на контролната комисия за 5-годишния период; 3. избор на председател на БАНИ;
4. избор на председател на общото събрание на
БАНИ; 5. избор на академичен съвет; 6. избор на
контролна комисия; 7. прием на нови членове; 8.
разни. Регистрацията започва в 9 ч.
8070
11. – Управителният съвет на Българската
асоциация на мрежовите академии – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 2.12.2016 г. в 15 ч. в Българската стопанска
камара, ет. 1, София, ул. Алабин 16 – 20, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на промяна на методологията за определяне на
членския внос; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите.
8118
1. – Управителният съвет на Училищно настоятелство „Георги Бенковски“ към ОУ „Георги
Бенковски“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 1.12.2016 г. в 17 ч. в
Бургас, к-с Зорница, ОУ „Георги Бенковски“, при
следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност
членовете на управителния съвет на Училищно
настоятелство „Георги Бенковски“ към ОУ „Георги
Бенковски“; 2. прекратяване членството на членове от настоятелството; 3. изключване на членове
от настоятелството; 4. приемане на нови членове
в настоятелството; 5. избор на нов управителен
съвет и нов управител; 6. приемане на нов устав
в съответствие с действащото законодателство.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8088
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на привържениците на
„Нефтохимик Бургас“, Бургас, на основание чл. 58
от устава на сдружението във връзка с чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на всички
членове на сдружението на 11.12.2016 г. в 18 ч. в
конферентната зала на хотел „Мираж“ – гр. Бургас, при следния дневен ред: 1. освобождаване от
длъжност и от отговорност на членовете, председателя и зам.-председателя на управителния съвет;
2. промяна в броя на членовете на управителния
съвет; 3. избор на нов състав на управителния
съвет; 4. промяна на размера на членския внос.
8131
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11. – Управителят на сдружение „Фарсайд“ на
основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 11,
ал. 2 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
5.12.2016 г. в 10 ч. във Варна, ул. Братя Бъкстон 30,
при следния дневен ред: 1. разискване и вземане на
решение за смяна на управителя на сдружението;
2. разискване и вземане на решение за откриване
на клон в Пловдив. Канят се всички членове
лично или чрез упълномощени представители
да присъстват на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8147
1. – Управителният съвет на сдружение „Волейболен клуб „Раковски“, Димитровград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.12.2016 г. в 14 ч. в Димитровград, спортна зала „Младост“, при следния дневен ред: 1.
избиране на Светослав Атанасов Стойков като
член на УС; 2. освобождаване на Антон Иванов
Тончев като член на УС; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред, като се счита за законно,
колкото и членове да се явят.
8089
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Н А ПИОУ “, Монтана, на основа ние ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.11.2016 г. в
11 ч. в София, ул. Н. Хайтов 2, вх. Г, ет. 4, офис
10, при следния дневен ред: 1. вписване на сдружението като научна организация в регистъра
на научната дейност на Министерството на образованието и науката; 2. промяна в състава на
управителния съвет на сдружението; 3. промяна в
целите и дейностите на сдружението; 4. промяна
в устава на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове да участват в ОС. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието,
на основание чл. 14, ал. 6 от устава на НАПИОУ
могат да упълномощят член на сдружението,
който да ги представлява.
8086
10. – Управителният съвет на сдружение
„НИОП“, Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.11.2016 г. в 11 ч. в
София, ул. Н. Хайтов 2, вх. Г, ет. 4, офис 10, при
следния дневен ред: 1. вписване на сдружението
като научна организация в регистъра на научната
дейност на Министерството на образованието и
науката; 2. промяна в състава на управителния
съвет на сдружението; 3. промяна в целите и
дейностите на сдружението; 4. промяна в устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
да участват в ОС. Членовете на сдружението,
които не могат да участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава на НИОП могат
да упълномощят член на сдружението, който да
ги представлява.
8087
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12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Асоциация на студентите
медици“ – Пловдив (АСМ – Пловдив), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.11.2016 г. в 15 ч. в Аудиторен комплекс на
Медицинския университет – Пловдив, бул. Васил
Априлов 15А, при следния дневен ред: 1. прием
на кворум; 2. избор на протоколчик на общото
събрание; 3. избор на председател и изборна комисия на общото събрание на АСМ – Пловдив;
4. промени в устава на сдружението; 5. отчет на
УС и КС за периода ноември 2015 г. – ноември
2016 г.; 6. избор на нови УС и КС; 7. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8157
18. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство при
СОУ „Симон Боливар“ – Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на настоятелството на 15.12.2016 г. в 18 ч.
в сградата на СУ „Симон Боливар“ в Пловдив,
ул. Преспа 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УН през 2015 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишния финансов отчет на УН за
2015 г.; 3. освобождаване на членове на съвета на
настоятелите от отговорност за дейността им през
2015 г.; 4. избор на нови членове; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 29 от устава на
настоятелството и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред се намират в канцеларията на
СУ „Симон Боливар“ на разположение на училищните настоятели всеки работен ден от 10 до
16 ч. Поканват се всички училищни настоятели
да присъстват лично или чрез свои редовно упълномощени представители.
8132
Тодор Сотиров Просеников – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Риболовен
к луб Хоби“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 9.12.2016 г. в 17,30 ч. в Пловдив, ул. Драговец 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета и заключителния баланс на ликвидатора,
както и на пояснителния доклад към баланса;
2. освобождаване на ликвидатора от отговорност;
3. разпределяне на останало имущество, ако има
такова; 4. вземане на решение за заличаване на
сдружението; 5. други.
8116
1. – Управителният съвет на фондация „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от учредителния акт свиква общо събрание на 23.11.2016 г.
в 11 ч. в Свищов, ул. Ем. Чакъров 2, аудитория
№ 10, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен доклад за дейността през 2015 г., годишен
финансов отчет за 2015 г. и одиторски доклад; 2.
приемане на бюджет на фондацията за 2016 г.; 3.
избор на регистриран одитор за 2016 г.; 4. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8153
5. – С ъв е т ът н а н ас т оя т е л и т е н а сд ружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към СОУ „Св. Паисий Х илендарски“ – гр. Сливо поле, област Русе, на основание
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ч л. 2 6 ЗЮЛ Н Ц с ви к в а о бщо с ъ б р а н ие н а
7.12.2016 г. в 17 ч. в гр. Сливо поле, ул. Съединение 3, Заседателната зала на Младежкия дом,
при следния дневен ред: 1. приемане на нов
устав на „Училищно настоятелство към СОУ
„Св. Паисий Хилендарски, гр. Сливо поле, в
т. ч. промяна на начина на свикване на общото
събрание, промяна на наименованието и всички други, свързани с приетия Закон за преду чилищното и у чилищното образование; 2.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на настоятелството в
гр. Сливо поле, бул. България 15. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч.,
колкото и членове да се явят.
8071
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по художествена гимнастика – Елит“ – Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.12.2016 г. в 17 ч. в Стара Загора, ул. Поп
Минчо Кънчев 89 – 91, ет. 3, ап. 9, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на клуба; 2. промени в управителния съвет; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8119
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Виолета Иванова Кокалова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на отпадъците на общини
Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков“, в
ликвидация по ф. д. № 22/2009 по описа на Софийския окръжен съд, БУЛСТАТ 175712799, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в двумесечен срок от обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
8133
Татяна Николова Петкова-Илчева – ликвидатор на сдружение „Синият Дунав“, в ликвидация
по ф. д. № 52/2012 на Софийския градски съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в
шестмесечен срок от обнародването на поканата
до кредиторите в „Държавен вестник“.
8146
Поправка. В обявление № 7474 на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“ за конкурси
за учебната 2016/2017 г. за редовни и задочни
докторанти (ДВ, бр. 74 от 2016 г.) се прави следната поправка: В шифър 4.5. Математика, ред 2.
Диференциални уравнения, в колона 4 (Редовно)
цифрата „1“ да се чете „3“.
8269

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
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