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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 434
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Мари я Нед ялкова Донска
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Куба със
седалище в гр. Хавана.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 435
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Мексиканските съединени
щати, и за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Никарагуа
със седалище в гр. Мексико.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 437
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам А ндрей Димитров Техов –
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Източна република
Уругвай със седалище в гр. Буенос Айрес.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на бeзопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от
2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69
и бр. 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.; изм.
и доп., бр. 2 от 2016 г.)

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Андрей Димитров Техов – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Аржентина, и
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Многонационалната
държава Боливия със седалище в гр. Буенос
Айрес.

§ 1. В чл. 1 се създава ал. 6:
„(6) При несъответствие на изискванията
на тази наредба със специфичните изисквания
за проектиране на строежи на Министерството на отбраната и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия приложимите изисквания
за тези строежи се определят със заданието
за проектиране, съответно инвестиционните
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проекти се приемат от специализирания експертен съвет по чл. 6, ал. 6 ЗУТ, назначен от
министъра на отбраната.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „същественото“ се заменя
с „основното“.
2. В ал. 2 думите „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти,
приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)“
се заменят с „Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.
за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 18 от 2016 г.)“.
§ 3. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) За строежи на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия техническите решения и мерки по ал. 1
и 2 се приемат от специализирания експертен
съвет по чл. 1, ал. 6.“
§ 4. В таблица 1 към чл. 8, ал. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. За клас на функционална пожарна опасност Ф1, подклас Ф1.1, в колона 4 думите
„спални корпуси в учебно-възпитателни и
социални учебно-професионални заведения
с интернати и сиропиталища“ се заличават.
2. За клас на функционална пожарна опасност Ф1, подклас Ф1.2, в колона 4 след думите
„санаториални заведения“ се поставя запетая
и се добавя „спални корпуси във възпитателни
училища и социално-педагогически интернати“.
3. За клас на функционална пожарна опасност Ф2:
а) в колона 2, след думата „спорт“ се
поставя точка и запетая и се добавя „многофункционални зали с точно определен брой
места за сядане“;
б) в колона 4, за подклас Ф2.1, думите „с
културно-просветно предназначение“ се заличават, а думите „на посетителите“ се заменят
с „места за сядане“.
4. За клас на функционална пожарна опасност Ф3, подклас Ф3.4, в колона 4 думите
„центрове за провеждане на конференции и
конгреси“ и запетаята след тях се заличават.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 се добавя изречение четвърто:
„За врати, капаци, затварящи устройства, отворяеми прозорци и прегради на конвейерни
системи критерият I може да бъде допълнен с
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индекс „1“ или „2“, посочващ коя дефиниция
за изолираща способност е използвана.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите, при които в наредбата има
изисквания вратите, капаците, затварящите
устройства, отворяемите прозорци или преградите на конвейерни системи да притежават определен клас по устойчивост на огън
(огнеустойчивост) с посочени критерии EI,
може да бъдат използвани такива с критерии
EI1 или EI 2 .“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Когато в наредбата има изисквания
стените да притежават определен клас по
устойчивост на ог ън (огнеустойчивост) с
посочени критерии REI/EI, същите следва
да бъдат с класификация по устойчивост на
огън (огнеустойчивост), при двустранно огнево
въздействие.“
§ 6. В чл. 10, ал. 1 се създава изречение
второ: „Информация за класификацията по
огнеустойчивост е дадена в приложение № 4.“
§ 7. В забележките към таблица 3 към
чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 думите „с врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90, изпълнени от строителни
продукти с минимален клас по реакция на
огън В“ се заменят със „със самозатварящи
се врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90“.
2. Създават се точки 8, 9 и 10:
„8. Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи
на междинните нива и полунива по чл. 13,
ал. 6, т. 2, както и на стълбищата, водещи
към тях, в случай че през същите нива и
стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.
9. Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на етажи
по чл. 13, ал. 6, т. 3 с площ до 100 m 2 , както и
на стълбищата, водещи към тях, в случай че
през същите етажи и стълбища не преминават
евакуационни пътища от съседни етажи.
10. В строежи от класове на функционална
пожарна опасност Ф1 – Ф4 се допуска да не се
нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на стълбища, които свързват
не повече от два етажа и са предназначени за
евакуация на не повече от 5 човека.“
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В �������������������������������������
таблица 4 към ал. 1, за
����������������
клас на функционална пожарна опасност Ф2, подклас Ф2.1,
колони 2 – 7 се изменят така:

„
Ф2.1

1
20000
2
10000
от 3 до 5
5000
включително (с височина до 28 m
включително)

15000
7500
3750

2000
1500
1000

1000
HД*
HД*

500
HД*
HД*

над 5 (с височина до 28 m вклю- 4000
чително)

3000

HД*

HД*

HД*

“
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2. Създава се ал. 6:
„(6) При определяне на максимално допустимата застроена площ между брандмауерите
на сградите в броя на етажите се допуска да
не бъдат включвани:
1. тавански етажи, в които са предвидени
само технически и складови помещения – за
сгради от всички класове на функционална
пожарна опасност;
2. междинно ниво или полуниво, разположено между две последователни подови конструкции или подова конструкция и покрива
на сградата, което е с площ до 100 m 2 , но не
повече от 50 % от площта на помещението или
пространството, в което е разположено – за
сгради от класове на функционална пожарна
опасност Ф1, Ф3, Ф4 и Ф5 и подклас Ф2.2;
при осигуряване на автоматична спринклерна
пожарогасителна инсталация (независимо от
това, дали съгласно приложение № 1 се изисква
такава инсталация) площта на междинното
ниво или полуниво може да бъде увеличена
до 200 m 2 , но не повече от 50 % от площта на
помещението или простр анството;
3. етажи, всеки от които е с площ до 25 %
от застроената площ на сградата – за сгради
от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1.“
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „БДС EN 13501“ се
поставя запетая и се добавя „Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли
2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън
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на строителните продукти в съответствие с
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския
парламент и на Съвета“.
2. В ал. 3 и 4 думите „решенията по“ се
заличават.
3. В ал. 6, т. 7 думите „за продукти без определени характеристики за реакция на огън“
се заменят със „за продукти с много значителен принос към неконтролирано горене“.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Ст роителните прод у кти, за които
не се изисква изпитване съгласно Решение
96/603/ЕС, изменено с Решение 2000/605/ЕК
и с Решение 2003/424/ЕК, Решение 2003/43/
ЕК , изменено с Решение 20 03/593/ЕК , с
Решение 2006/673/ЕК и с Решение 2007/348/
ЕК, Решение 2005/610/ЕК, Решение 2006/600/
ЕК, Решение 2000/553/ЕК, Решение 2006/213/
ЕК����������������������������������������
, Решение 2010/737/ЕК и Делегиран регламент № 1292/2014/ЕК, са дадени в таблиците
на приложение № 6.“
5. В ал. 9 думите „на топлоизолационните
продукти за тръби – в табл. 3, на електрическите кабели – в табл. 4“ се заменят с „на изолацията на електрическите кабели – в табл. 3,
на топлоизолацията на тръби – в табл. 4“.
6. В таблица 7 към ал. 12:
а) думата „сутерени“ се заменя с „подземни етажи“;
б) в забележките се правят следните изменения и допълнения:
aа) в т. 7, 8 и 9 означението „А“ се заменя
с „А1, А2“;
бб) в т. 10 означението „А“ се заменя с
„А1 или А2“.
7. Таблица 7.1 се изменя така:
„Таблица 7.1

Степен на
огнеустойчивост на сгра- Елементи
дите и съоръженията

Клас по реакция на огън на
топлоизолацията
С

Всички
елементи
І и ІІ

D
Е
Е

Покриви

Всички
елементи
ІІІ

С
А2
А1

Начин на разделяне
на допустими плоДопустима
щи – широчина на
2
площ, m
ивицата и клас по
реакция на огън
А2
без ограничения
0,5 m клас А2 или
В
1000
1m клас В
А2
1000
0,5 m клас А2
0,5 m клас А2 или
В
200
1 m клас В
С
1000
0,5 m клас А2
без ограничения без ограничения
без ограничения без ограничения
Клас по реакция на огън на
външния повърхностен слой

С

А2

без ограничения

-

С

С

1000

0,5 m клас А2

D

А2

1000

0,5 m клас А2 или
1 m клас В

D

D

200

0,5 m клас А2 или
1 m клас В

E

E

30

0,5 m клас А2 или
1 m клас В

Стени
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Степен на
Клас по реакогнеустойчиКлас по реакция
ция на огън на
вост на сгра- Елементи на огън на топ
външния подите и съолоизолацията
върхностен слой
ръженията

IV

Всички
елементи
Стени

V

С Т Р. 5

Допустима
площ, m 2

Начин на разделяне
на допустими площи – широчина на
ивицата и клас по
реакция на огън

С

C

без ограничения

-

D

A2

без ограничения

-

D

B

1000

1 m клас В

без ограничения

B

200

1 m клас В

30

1 m клас В

без ограничения без ограничения

Всички
без ограничения без ограничения без ограничения
елементи

без ограничения

Забележки:
1. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете
по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради,
допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от III степен на огнеустойчивост, както и за сгради от I и II степен на огнеустойчивост.
2. Допуска се за сгради от I��������������������������������������������������������������������
II������������������������������������������������������������������
степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на
сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I и II степен на
огнеустойчивост.“

8. Таблица 7.2 се изменя така:
Степен на
Елементи
огнеустойчивост на сградите и съоръженията
Всички
елементи

І, ІІ и ІІІ

Покриви

Стени

IV

V

Всички
елементи

Всички
елементи

„Таблица 7.2

Клас по реакция на огън на
топлоизола
цията

Клас по реакция
на огън на външния повърхностен слой

Допустима
площ, m 2

С

А2

Начин на разделяне
на допустими площи – широчина на
ивицата и клас по
реакция на огън
без ограничения
-

А1
А2
С
Е
А1
D
Е
С
D
D

F
F
С
A2
В
A2
A2
C
A2
B

без ограничения
без ограничения
2000
500
без ограничения
1000
500
без ограничения
2000
1000

F

B

200

без ограничения без ограничения без ограничения

0,5 m клас А2
0,5 m клас А2
0,5 m клас А2
0,5 m клас А2
0,5 m клас А2
0,5 m клас А2 или
1 m клас В
0,5 m клас А2 или
1 m клас В
без ограничения

Забележка. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за
класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на
сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I, II и III степен
на огнеустойчивост.“

9. В ал. 21 думите „B ÷ F“ се заменят с „B – F или продукти с неустановени експлоатационни
показатели по отношение на реакцията им на огън“.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 навсякъде след думата „помещения“ се добавя „и етажи“.
2. В ал. 4 думите „с врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В“ се заменят със „със самозатварящи се врати
и капаци с огнеустойчивост ЕI 90“.
3. В ал. 5, изречение второ думите „и се изпълняват от строителни продукти с минимален
клас по реакция на огън В“ се заличават.
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4. В ал. 7 след думите „ал. 1, т. 1 и 2“ се
поставя запетая, а думите „или по чл. 22, ал. 2“
се заменят с „по чл. 22, ал. 2 или по чл. 662“.
5. Създава се ал. 9:
„(9) Когато съседни стени на пожарните
сектори са предвидени на място, където се
долепват две крила от една сграда или две
отделни сгради с различна височина, се спазват
изискванията на чл. 20, ал. 4 или 5.“
§ 11. В чл. 18 думата „критерий“ се заменя
с „клас“.
§ 12. В чл. 19, ал. 1 след думите „(без отвори
или с пожарозащитени отвори)“ се добавя „по
цялата височина на сградата в непрекъснат
вертикален план“.
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „и се
изпълняват от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В“ се заличават.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случай че брандмауерът е проектиран
на място, където се долепват две крила от
една сграда или две отделни сгради с различна
височина, за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените части
се предвиждат следните мерки:
1. стената на по-високото крило (сграда)
се проектира като брандмауер в рамките на
контура на долепване и във вертикално направление на 5 m над покрива на по-ниското
крило (сграда), или
2. стената на по-ниското крило (сграда) е
брандмауер и покривът на крилото (сградата)
е изпълнен от строителни продукти с клас
по реакция на огън не по-нисък от А2 и е с
минимална огнеустойчивост REI 60 в частта
на разликата във височините между двете
крила (сгради), но не по-малко от 5 m и не
повече от 15 m.
(5) В случаите, когато не са предвидени
мерките по ал. 4, брандмауерът се проектира
на разстояние най-малко 5 m от мястото на
долепване на крилата (сградите).“
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 означението „Ф5Д“ се заменя с
„Ф5Г“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Вратите и капаците за защита на отвори в пожарозащитните стени се предвиждат
самозатварящи се и с огнеустойчивост ЕІ 60.“
§ 15. В чл. 24, ал. 1 думите „изпълнени
от строителни продукти с клас по реакция
на огън не по-нисък от А2“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „проектират“ се
добавя „до покрива им, както“.
2. В ал. 4 след думата „етаж“ се добавя „и
на покрива на сградата“.
§ 17. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, таблица 8 текстът на номер по
ред 11 се изменя така:
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„
11. Паркинги и га- 15 Прилага се при неопреражи (от подделен брой на моторниклас Ф5.2)
те превозни средства в
инвестиционния проект

“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Когато в инвестиционния проект за
гараж е определен броят на моторните превозни средства, максималният брой на хората
в гаража се определя при следния норматив:
едно моторно превозно средство за двама
човека.“
§ 18. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 4 след означението „Ф1.4“
се поставя запетая и се добавя „както и за
санитарни помещения (бани и тоалетни)“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Когато вътрешното помещение по
ал. 2 е склад или техническо помещение и
е с площ до 40 m 2 , се допуска да бъде осигурен евакуационен изход (изходи) само към
едно съседно помещение, като дължината
на евакуационните пътища се ограничава в
рамките на помещенията съгласно чл. 44 и
допустимата дължина на евакуационния път
от всяка точка на вътрешното помещение до
краен евакуационен изход или евакуационен
изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 или 2 е не
повече от 40 m. В този случай не се прилагат
условията по ал. 3, т. 1 – 3.“
§ 19. В чл. 41, ал. 6 и чл. 42, ал. 6 след думата „изходи��������������������������������
“ ������������������������������
се добавя „по пътищата за евакуация от помещения за повече от 50 човека“.
§ 20. В чл. 43 ал. 9 се изменя така:
„(9) Разрешават се плъзгащи се (отварящи
се встрани) врати на евакуационни изходи от
помещения, както следва:
1. от подкласове на функционална пожарна
опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4 и
Ф4.2, предназначени за не повече от 50 човека;
2. о т к лас на фу нк ц иона лна пожарна
опасност Ф5, предназначени за не повече от
15 човека.“
§ 21. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 7 думите „Стълбищните рамена“
се заменят с „В евакуационните стълбища
стълбищните рамена“.
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) По пътищата за евакуация от евакуационните стълбища до крайния евакуационен
изход минималната широчина на евакуационните изходи е не по-малка от необходимата
широчина на стълбищното рамо.“
§ 22. В чл. 46, ал. 1, т. 3 думите „в учебновъзпитателни и социални учебно-професионални заведения с интернати и сиропиталища“
се заменят с „във възпитателни училища и
социално-педагогически интернати“.
§ 23. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „всеки“ се добавя
„надземен“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) основният є текст се изменя така:
„(2) Допуска се проектиране на вътрешни
евакуационни стълбища в сгради от I, II и III
степен на огнеустойчивост от всички класове
на функционална пожарна опасност, както и
в сгради от IV и V степен на огнеустойчивост
от подкласове Ф1.3 и Ф1.4. Когато вътрешните
евакуационни стълбища обслужват повече от
три надземни етажа, се проектира:“;
б) т. 2 се изменя така:
„2. димен люк, разположен в покритието
или непосредствено под него за отдимяване
при пожар, с аеродинамична площ, представляваща 5 % от застроената площ на стълбищната клетка, но не по-малка от 1,0 m 2;
димният люк се предвижда с класификация по
огнеустойчивост минимум В300 и с минимален клас по реакция на огън Сd0, отварящ се
откъм входната зона на стълбищната клетка,
работещ и при изключване на електрозахранването, или;“.
3. В ал. 3 след думата „вътрешните“ се
добавя „евакуационни“.
§ 24. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация се
проектира аварийно евакуационно осветление:
1. в сгради от всички класове на функцио
нална пожарна опасност (с изключение на
Ф1.3 и Ф1.4), при които броят на хората в
най-населения етаж е повече от 50;
2. във вътрешни евакуационни стълбища
на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.4)
независимо от броя на пребиваващите;
3. в частта от евакуационните стълбища,
обслужваща подземни етажи на строежи от
всички класове на функционална пожарна
опасност (с изключение на Ф1.4), когато не е
осигуренo остъкление във външните стени на
евакуационното стълбище на всеки подземен
етаж с площ, по-голяма от 5 % от застроената
площ на стълбищната клетка – независимо
от броя на пребиваващите.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2 означенията за
евакуационен изход по протежение на целия
евакуационен път се осветяват.“
3. Досегашните алинеи 3 – 7 стават алинеи 4 – 8.
§ 25. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „помещения“ се
добавя „от подкласове Ф2.1 или Ф4.1“.
2. В ал. 2 след думата „зали“ се добавя
„от подклас Ф2.1“, а думите „и разположени
в строежи от подклас Ф2.1“ се заличават.
§ 26. В чл. 77, ал. 2, изречение второ думите
„с клас по реакция на огън не по-нисък от
А2 и“ се заличават.
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§ 27. В чл. 99, ал. 5 думите „се изпълняват
с топлоизолация с клас по реакция на огън D,
E или F“ се заменят с „може да се изпълнят
с топлоизолация с клас по реакция на огън
D – F или с топлоизолация от продукти с
неустановени експлоатационни показатели по
отношение на реакцията им на огън“.
§ 28. В чл. 108 думите „B, C, D, E или F“ се
заменят с „B – F или продукти с неустановени
експлоатационни показатели по отношение
на реакцията им на огън“.
§ 29. В чл. 121 се създава ал. 5:
„(5) Вентилационните системи за отвеждане
на дима и топлината от складове от подклас
на функционална пожарна опасност Ф5.2 с
автоматични спринклерни пожарогасителни
инсталации по чл. 208, ал. 2 се задействат
единствено ръчно дистанционно, като в непосредствена близост до изхода от сградата се
предвижда бутон за задействане на системата
от спасителните екипи.“
§ 30. В т. 1 и 2 от забележките към таблица 14 към чл. 124 думата „площ“ се заменя с
„минимална аеродинамична свободна площ
на димните люкове“.
§ 31. В чл. 133, ал. 1 думите „каси на врати“
и запетаята след тях се заличават.
§ 32. В чл. 149, ал. 2 означението „А1“ се
заменя с „А1 L“.
§ 33. В чл. 163 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 163 става ал. 1
и в него основният текст се изменя така:
„(1) Водоснабдяване за пожарогасене (без
водопроводи с пожарни хидранти) от резервоари или водоизточници (естествени или
изкуствени езера, реки или подземни води),
осигуряващи целогодишно необходимите вод
ни количества за пожарогасене, се допуска за:“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При водоснабдяване за пожарогасене
от подземни води се предвижда шахта с работен обем не по-малък от 18 m 3, допълвана
автоматично с вода с дебит не по-малък от
5 l/s от предвиденото водовземане.“
§ 34. В чл. 164 след думите „(подвижни
или стационарни мото- или електропомпи)“
се поставя запетая, а думите „и водовземни
шахти“ се заменят с „както и шахти“.
§ 35. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Допуска се самостоятелни сгради за
разполагане на стационарни помпи и резервоари за пожарогасене да бъдат проектирани от
пожаронезащитени стоманени конструкции.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 36. В чл. 207, ал. 1, в изречение първо, след
думите „три и повече“ се добавя „надземни“.
§ 37. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Спринклерни инсталации по ал. 1 с
ESFR спринклери може да бъдат проектирани
само за складове от подклас на функционална
пожарна опасност Ф5.2.“
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§ 38. В чл. 240 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „работа“ се добавя
„в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на
подкласове Ф1.3 и Ф1.4)“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Системите за пожароизвестяване и пожарогасене, системите за гласово уведомяване,
системите за създаване на повишено налягане,
аварийните вентилационни инсталации, вентилационните системи за отвеждане на продуктите на горене от етажните евакуационни
пътища, системите с диференциално налягане
и помпите за противопожарни нужди се захранват с електрическа енергия като потребители
от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3
от 2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии.“
§ 39. Член 251 се отменя.
§ 40. Член 263 се отменя.
§ 41. В ч л. 269 д у ми т е „Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съот
ветствието на съоръжени я и системи за
защита, предназначени за експлоатация в
потенциално експлозивна атмосфера, приета с
Постановление № 205 на Министерския съвет
от 2001 г. (ДВ, бр. 81 от 2001 г.)“ се заменят
с „Наредбата за съществените изисквания
и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени
за използване в потенциално експлозивна
атмосфера, приета с Постановление № 47 на
Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23
от 2016 г.)“.
§ 42. В ч л. 270 д у м и т е „Ди рек т и ва
94/9/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 23 март 1994 г. за сближаване
на законодателствата на държавите членки
относно оборудването и защитните системи,
предназначени за използване в потенционално
експлозивна��������������������������������
�������������������������������
атмосфера����������������������
“ се заменят с „Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите
членки относно съоръженията и системите
за защита, предназначени за използване в
потенциално експлозивна атмосфера“.
§ 43. В чл. 303 ал. 1 се изменя така:
„(1) Допуска се носещата конструкция на
остъкления и други прозрачни покрития в
покривната част на атриума да се изпълни с
минимална огнеустойчивост R 30.“
§ 44. В чл. 315 ал. 5 се отменя.
§ 45. В чл. 318 се създава ал. 4:
„(4) Евакуационните стълбища от етажи,
подовата конструкция на които е разположена
на височина, по-голяма от 25 m от котата на
средното ниво на прилежащия терен, се проектират с широчина на стълбищните рамена
не по-малка от 1,35 m (по цялата височина
на сградата, до нивото на терена).“
§ 46. В чл. 319 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1, т. 4 думите „и за строежи с
вътрешно стълбище (без директна естествена
осветеност по смисъла на чл. 50, ал. 1)“ се
заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За строежи от I, II и III група се разрешава проектирането на вътрешни евакуационни стълбища при спазване на следните
изисквания:
1. стълбищата са изолирани от полуподземния и подземните етажи посредством две
последователни пожарозащитни преддверия
съгласно чл. 25 или достъпът до полуподземния и подземните етажи се осъществява извън
стълбището на частта от строежа с височина
над 28 m (през самостоятелни стълбища);
2. стълбищата са изолирани от надземните етажи чрез пожарозащитно преддверие
съгласно чл. 25.“
3. В ал. 3 след думата „вътрешни“ се добавя „евакуационни“, а думите „(без директна
естествена осветеност по смисъла на чл. 50,
ал. 1)“ се заличават.
4. Създава се ал. 5:
„(5) За строежи от всички групи с вът
решни евакуационни стълбища системите за
повишено налягане (в пожарозащитните преддверия, стълбищата и асансьорните шахти),
вентилационните системи за отвеждане на
продуктите на горене от етажните евакуационни пътища (на етажа, на който е възникнал
пожар), аварийното евакуационно осветление
и системите за гласово уведомяване се задействат от автоматичната пожароизвестителна
система.“
§ 47. В чл. 325, ал. 1, т. 2 след думата „вът
решни“ се добавя „евакуационни“.
§ 48. В чл. ����������������������������
330 ������������������������
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „За
покривите на строежи от I и II група се разрешава използването на топлоизолационни
продукти с класове по реакция на огън В и
С, разделени на площи до 500 m 2 посредством
ивици, и с най-външен слой от продукти с
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „За
покривите на строежи от III и IV група се
разрешава използването на топлоизолационни
продукти с класове по реакция на огън В и
С, разделени на площи до 400 m 2 посредством
ивици, и с най-външен слой от продукти с
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
3. В ал. 3 се създава изречение второ: „В
участъка на цокъла на фасадите на строежи от всички групи на височина до 1 m от
нивото на прилежащия терен се разрешава
използване на топлоизолационни продукти
с клас по реакция на огън не по-нисък от Е
и с най-външен слой от клас по реакция на
огън не по-нисък от А2.“
4. В ал. 6 след думата „фасадите“ се добавя
„и покривите“, а думите „ал. 1 и 2“ се заменят
с „ал. 1, 2 и 3“.
5. Създава се ал. 8:
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„(8) Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна комбинирана система
(ETICS) по фасадите на строежа, изискванията
на ал. 1, 2 и 3 се отнасят за класа по реакция
на огън на топлоизолационния продукт, който
е компонент на комбинираната система.“
§ 49. В чл. 369 думите „от I или II степен
на огнеустойчивост или от стоманени конструкции“ се заменят със „с конструктивни
елементи от продукти с клас по реакция на
огън А1 или А2“.
§ 50. В чл. 384 след думите „D ca , E ca и Fca“
се добавя „или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на
реакцията им на огън“.
§ 51. Член 385 се отменя.
§ 52. В чл. 406 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. сградите са разделени с брандмауер при
спазване изискванията на чл. 19 и 20, или;“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 53. В чл. 489, ал. 1, т. 2 думите „8 m“ се
заменят с „14 m“.
§ 54. В чл. 493 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „За производствените цехове“ се заменят с „В помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Площта на складовете по ал. 1 е до
25 % от площтa на помещението, но не повече
от 200 m 2 .“
§ 55. ������������������������������������
В чл. 619 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Минималните разстояния от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени
масла, колонки за зареждане и съоръжения за
пълнене на резервоарите до съседни строежи
се определят, както следва:
1. до строежи извън територията на бензиностанцията – по табл. 66;
2. до строежи на територията на бензиностанцията – по т. 1, 2, 3, 5 и 6 на табл. 66;
3. до строежи на територията на бензиностанция за собствени нуж ди – 50 % от
разстоянията по т. 2.“
2. В табл. 66 номер по ред 11 заедно с тек
ста към него се заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Зоните в обема на колонката за зареждане на МПС и около нея се определят и
класифицират, както следва:
1. електронната глава на колонката се
определя като място от втора група „Повишена пожарна опасност“ – клас П-I, съгласно
чл. 248, ал. 1, т. 1, а останалата част от колонката се определя като място от трета група
„Експлозивна опасност“ – зона 1;
2. обемът извън колонката на разстояние
200 mm хоризонтално около зона 1 и 50 mm
вертикално над зона 1 се определя като място от
трета група „Експлозивна опасност“ – зона 2.“
4. Създава се ал. 8:
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„(8) Разстоянието от резервоари, отдушни
тръби, шахти за отработени масла, колонки
за зареждане и съоръжения за пълнене на
резервоарите до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник
на въздушни електропроводни линии, е не
по-малко от 1,5 пъти височината на стълба
на въздушната линия.“
§ 56. В чл. 624 ал. 2 се изменя така:
„(2) Минималните разстояния от модулни
бензиностанции за светли горива до сгради
и съоръжения, разположени на територията
на автоснабдителната станция, както и до
сгради и съоръжения извън територията на
автоснабдителната станция се определят при
спазване на изискванията на този раздел, като
разстоянията се увеличават с 25 %.“
§ 57. В
������������������������������������
чл. 630 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и се изменя
така:
„(1) Минималните разстояния от резервоари, газови колонки и пунктове за пълнене на
бутилки с пропан-бутан до съседни строежи
се определят, както следва:
1. до строежи извън територията на газостанцията – по табл. 67;
2. до строежи на територията на газостанцията – по т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16 и 17 на
табл. 67;
3. до строежи на територията на газостанция
за собствени нужди – 50 % от разстоянията
по т. 2.“
2. В табл. 67 номер по ред 8 заедно с текста
към него се заличава.
3. Създава се ал. 2:
„(2) Разстоянието от резервоари, газови
колонки и пунктове за пълнене на бутилки с
пропан-бутан до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник
на въздушни електропроводни линии, е не
по-малко от 10 m.“
§ 58. В чл. 631 ал. 4 се изменя така:
„(4) Минималните разстояния от модулни
газостанции по ал. 3 до сгради и съоръжения, разположени на територията на автоснабдителната станция, както и до съседни
сгради и съоръжения извън територията на
автоснабдителната станция се определят при
спазване изискванията на този раздел, като
разстоянията се увеличават с 25 %.“
§ 59. В чл. 634���������������������������
се
��������������������������
правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато газоснабдителната станция за
природен газ не се захранва от газопреносната
мрежа, минималните разстояния от бутилковата група, компресорния модул за природен
газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа
с газобутилкова инсталация за природен газ
и изпускателните тръби от предпазната и
защитната арматура до съседни строежи се
определят, както следва:
1. до строежи извън територията на метанстанцията – по табл. 68;
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2. до строежи на територията на метанстанцията – по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 на табл. 68;
3. до строежи на територията на метанстанция за собствени нужди – 50 % от разстоянията по т. 2, но не по-малко от 10 m.
(2) Когато газоснабдителната станция за
природен газ се захранва от газопреносната
мрежа, минималните разстояния от бутилковата група, компресорния модул за природен
газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа
с газобутилкова инсталация за природен газ и
изпускателните тръби от предохранителната
арматура до съседни строежи се определят,
както следва:
1. до строежи извън територията на метанстанцията – по табл. 68, като разстоянията по
т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от таблицата се намаляват
с 50 %;
2. до строежи на територията на метанстанцията – по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от табл. 68, като
разстоянията по т. 1, 2, 3, 4 и 5 от таблицата
се намаляват с 50 %;
3. до строежи на територията на метанстанция за собствени нужди – 50 % от разстоянията по т. 2, но не по-малко от 10 m.“
2. В табл. 68 номер по ред 8 заедно с текста
към него се заличава.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Разстоянието от бутилковата група,
компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките
за стациониране на мобилна платформа с
газобутилкова инсталация за природен газ и
изпускателните тръби от предпазната и защитната арматура до вертикалната равнина,
преминаваща през оста на крайния проводник
на въздушни електропроводни линии, е не
по-малко от 10 m.“
§ 60. В чл. 636, ал. 5 след думите „съседни
сгради и съоръжения“ се добавя „извън територията на автоснабдителната станция“, а
думата „те“ се заменя с „разстоянията“.
§ 61. В чл. 639 ал. 1 се изменя така:
„(1) Минималните разстояния от резервоарите, отдушните тръби, шахтите за отработени масла, съоръженията за пълнене
на резервоарите, пунктовете за пълнене на
бутилки с пропан-бутан, бутилковата група за
природен газ, компресорния модул за природен
газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа
с газобутилкова инсталация за природен газ и
изпускателните тръби от предохранителната
арматура до строежи на територията и извън
територията на комплексната автоснабдителна
станция се определят в зависимост от типа на
съоръженията по чл. 619, ал. 1, 2 и 8, чл. 630,
631 и 634.“
§ 62. В чл. 640, ал. 4 думата „те“ се заменя
с „разстоянията“.
§ 63. В чл. 646, т. 3 след думите „450 m 2 “ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 64. В чл. 649 думите „на разстояние“ се
заменят с „на хоризонтално разстояние“.
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§ 65. В чл. 653, ал. 3 думите „капаци, изпълнени от продукти с клас по реакция на
огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост
най-малко EI 30“ се заменят с „капаци с огнеустойчивост най-малко EI 30“.
§ 66. В чл. 654, ал. 2 думите „врати, изпълнени от продукти с клас по реакция на
огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост
най-малко EI 60“ се заменят с „врати с огнеустойчивост най-малко EI 60“.
§ 67. В чл. 660 ал. 3 се изменя така:
„(3) Максималният брой на хората в гаражите се определя съгласно чл. 36.“
§ 68. В чл. 661 думите „те се проектират
с широчина най-малко 0,9 m и разположени
по-високо от пътните ленти или отделени“ се
заменят със „се проектира тротоар с широчина
най-малко 0,9 m и разположен по-високо от
пътните ленти или отделен“.
§ 69. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) в две от срещуположните външни стени
има отвори с площ не по-малка от една втора
от общата площ на всички външни стени и
разстоянието между стените е не по-голямо
от 70 метра;“
б) създава се буква „в“:
„в) най-малко в три от стените има отвори
с площ не по-малка от две трети от общата
площ на всички външни стени.“
2. Точка 7 се отменя.
3. В т. 23:
а) в буква „а“ думите „три страни са отворени, като площта им е“ се заменят с „в три
от стените има отвори с площ“;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) в две от срещуположните външни стени има отвори с площ не по-малка от една
втора от общата площ на външните стени и
разстоянието между стените е не по-голямо
от 70 метра, или“.
4. Създават се т. 25, 26 и 27:
„25. „Вътрешно евакуационно стълбище“ е
евакуационно стълбище, за което не е осигурена естествена осветеност с минимална площ
на фасадното остъкление на всеки надземен
етаж, по-голяма от 5 % от застроената площ
на стълбищната клетка.
26. „Територия на автоснабдителна станция“
е площта на поземления имот, в който са
разположени съоръженията и обслужващата
сграда на автоснабдителната станция.
27. „Автоснабдителна станция за собствени
нужди“ е автоснабдителна станция, предназначена за зареждане с горива на МПС от
конкретния обект, разположен на територията
на автоснабдителната станция.“
§ 70. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2.9, колона 3 след думата „вътрешни“
се добавя „евакуационни“.
2. В т. 3.4, колона 3 думите „Не се изиск
ва“ се заменят със „С площ, по-голяма от
500 m 2 – автоматично и ръчно“.
3. В забележките т. 8 се изменя така:
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„8. За строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4, за хранилища за плодове,
зеленчуци, зърно, груб и концентриран фураж и други подобни продукти в насипно състояние,
както и за инертни продукти не се изискват системи за пожароизвестяване и пожарогасене.“
§ 71. В приложение № 4 към чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 „Носещи елементи с огнеизолираща функция“ таблицата, отнасяща се за „подове
и покриви“, се заменя със следната таблица:
„
Отнася се за:
Стандарт/и

подове и покриви
EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2

Класификация:
R

30

RЕ
REI

15

Забележки

–

20

30

20

30

45

60

90

120

180

240

360

60

90

120

180

240

360

“
2. В т. 3 „Продукти и системи за защита на носещи елементи или на части от строежи“, в
таблицата, отнасяща се за „огнезащитни покрития, обшивки, мазилки, облицовки и прегради“,
в ред „стандарт/и“ думите „EN 13381-1 до 8“ се заменят с „EN 13381-2 до 8“.
3. В т. 7 „Продукти за приложение за защита в системи за контрол на дим и топлина“ се
правят следните изменения:
а) в таблицата, отнасяща се за „клапи за контрол на дима с едно отделение“, в ред „стандарт/и“
думите „EN 1366-9,10“ се заменят с „EN 1366-9“;
б) в таблицата, отнасяща се за „димни прегради“, в ред „стандарт/и“ след „EN 1363-1“ се
поставя запетая и се добавя „2“;
в) в таблицата, отнасяща се за „електрически вентилатори за дим и топлина и връзки“ се
добавя „клас F400 90“.
§ 72. В приложение № 6 към чл. 14, ал. 8 се правят следните измения и допълнения:
1. Таблица 3 се изменя така:
„Таблица 3

Гипсокартонени плочи с класове по реакция на огън А2 и В
Гипсокартонена плоча

В съответствие с EN 520
(с изкл. на перфорирани
плочи)

Номинална
дебелина на
плочата
(mm)

Гипсова сърцевина
плътност
(kg/m 3)

клас по
реакция на
огън

≥ 9,5

≥ 600

А1

≥ 12,5

≥ 800

Хартиен
грамаж (1)
(g/m 2)

Клас (2)
(с изключение
на настилки)

≤ 220

А2-s1, d0

> 220 ≤ 300

B-s1, d0

(1) Определен според EN ISO 536 и с не повече от 5 % органична добавка.
(2) Класове, предвидени в таблица 1 на приложението към Директива 2000/147/ЕО.

Пояснение: Гипсокартонените плочи се монтират и закрепват по един от следните начини:
а) Механично закрепване към опорна основа
Плочите или поне най-външният слой на плочите (при многослойни системи) се закрепват механично към метална основа (направена от компоненти, описани подробно в EN 14195) или към дървена
основа (в съответствие с EN 336 и ENV 1995-5).
Когато основата осигурява опорни елементи само в една посока, максималното разстояние между
опорните елементи не трябва да превишава размер, равен на 50 пъти дебелината на плочите. Когато
основата включва опорни елементи в две посоки, максималното разстояние във всяка посока не
трябва да превишава размер, равен на 100 пъти дебелината на плочите.
Механичните закрепващи приспособления са винтове или гвоздеи, минаващи през дебелината на
плочите, прониквайки в основата на не повече от 300 mm между осите, измерено по дължината на
всеки опорен елемент.
Всички фуги между съседни плочи се запълват изцяло със свързваща смес, специфицирана в EN
13963.
Кухината, образувана зад плочите от основата, може да създаде въздушна междина или да бъде
запълнена с изолационен материал с огнеустойчивост минимум клас А2-s1, d0.
б) Директно закрепване или залепване към твърда подложка (суха облицовка)
Плочите се закрепват директно към твърда подложка с клас по реакция на огън най-малко А2-s1, d0.
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Плочите се закрепват с винтове или гвоздеи, минаващи през дебелината на плочите, прониквайки
в твърдата подложка, или се залепват към подложката с леки замазки от лепилна смес на гипсова
основа. И при двата случая местата на закрепване с винт или гвоздей или с лепилни замазки се
разполагат в хоризонтални и вертикални междуосия от по максимум 600 mm.
Всички фуги между съседни плочи се запълват изцяло със свързваща смес, специфицирана в EN
13963.“
2. Създават се таблици 14, 15 и 16:
„Таблица 14
Стоманени плоскости с покритие от полиестер, използвани като единствена облицовка
(без изолационна подложка)
Номинална дебелина „t“
на стоманена плоскост с
метално покритие
(mm)

Продукт
Стоманена плоскост с метално покритие, профилирана
или плоска, с номинална дебелина t (mm), с изложена
на огън повърхност, върху която е нанесено покритие от полиестер с максимална номинална дебелина
25 μm, съгласно съответната част от EN 14782 и EN
10169, ако масата на покритието не надвишава 70 g/m 2
и ОТП не е повече от 1,0 MJ/m 2 .
Неизложената на огън повърхност на стоманената
плоскост може да има органично покритие, при условие че дебелината му не е повече от 15 μm и ОТП
не надвишава 0,7 MJ/m 2 .

0,40 ≤ t ≤ 1,50

Профил

Клас (1)

Плосък
или профилиран (2)

A1

Използвано съкращение: ОТП = общ топлинен потенциал.

Таблица 15
Стоманени плоскости с покритие от пластизол

Продукт (3)

Стоманена плоскост с метално
покритие, профилирана или плос
ка, с номинална дебелина t (mm),
с изложена на огън повърхност,
върху която е нанесено покритие от пластизол с максимална
номинална дебелина 200 μm, с
маса на покритието ≤ 300 g/m 2
и ОТП ≤ 7,0 MJ/m 2 .
Неизложената на огън повърхност
на стоманената плоскост може
да и ма орга н и ч но пок ри т ие,
при условие че дебелината му е
≤ 15 μm и че ОТП ≤ 0,7 MJ/m 2 .

Номинална дебелина „t“ на стоманена плоскост с
метално покритие
(mm)
0,55 ≤ t ≤ 1,00

Описание на комплекта

Клас (4)

Плосък или профилиран продукт,
използван като единствена облицовка (без вътрешна изолация) или с
подложка от минерална вата като
част от сглобен комплект (който
може да бъде и с двойна облицовка).
Ако продуктът е профилиран, лицето на профилираната (гофрираната)
повърхнина не може да надвишава
повече от два пъти цялата (покривна)
повърхнина на продукта.
Минералната вата трябва да бъде
най-малко с клас A2-s1,d0. Минералната вата трябва да има дебелина
поне 100 mm, освен ако материалът
(ако има такъв) непосредствено зад
минералната вата – включително
всякаква противокондензационна
мембрана – е поне от клас A2-s1,d0.
Подпорната структура трябва да
бъде най-малко от клас A2-s1,d0.

C-s3,d0

Използвано съкращение: ОТП = общ топлинен потенциал.
(1) Клас, предвиден в таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО.
(2) Лицето на профилираната (гофрираната) повърхнина не може да надвишава повече от два пъти
цялата (покривна) повърхнина на продукта.
(3) Допустимите отклонения от номиналната дебелина трябва да бъдат съобразени със съответните
стандарти, посочени в EN 14782 и EN 14783.
(4) Клас, предвиден в таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО.
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Таблица 16

Подови настилки от дървесина по стандарт EN 14342 без покритие
Продукт (1) (7)

Подробни данни
за продукта (4)

Средна минималМинимална
Клас на подоСъстояние
на плътност (5)
обща дебелина
ви настилки
при
употреба
(kg/m 3)
(mm)
(3)

Подова настил- Подова настилка
ка от дървесина от масивна борова или смърчова
дървесина

Бор: 480
Смърч: 400

14

Без долна въздушна междина

D fl-s1

Подова настил- Подова настилка
ка от дървесина от масивна букова,
дъбова, борова или
см ърчова д ървесина

Бук: 700
Дъб: 700
Бор: 430
Смърч: 400

20

Със или без
долн а въздушна междина

D fl-s1

Паркет от дър- Паркет (еднословесина
ен) от масивна орехова дървесина

650

8

Залепване към
основата (6)

D fl-s1

Паркет от дър- Паркет (еднословесина
ен) от масивна дъбова, яворова или
ясенова дървесина

Ясен: 650
Явор: 650
Дъб: 720

8

Залепване към
основата (6)

D fl-s1

Паркет от дър- Многослоен парвесина
кет с външен слой
от дъбова дървесина с минима лна
дебелина 3,5 mm

550

15 (2)

Без долна въздушна междина

D fl-s1

Подова настил- Подова настилка и
ка и паркет от паркет от масивна
дървесина
дървесина, които
не са посочени погоре

400

6

Всички

Efl

(1) Полагане съгласно стандарт EN ISO 9239-1 върху основа с минимален клас D-s2, d0, с минимална
плътност 400 kg/m 3 или с долна въздушна междина с минимална височина 30 mm.
(2) Допуска се използването на междинно положение с минимален клас E fl , максимална дебелина 3 mm
и минимална плътност 280 kg/m 3.
(3) Класът съответства на този, определен в таблица 2 от приложението към Решение 2000/147/ЕО.
(4) Без повърхностни покрития.
(5) Кондициониране съгласно стандарт EN 13238 (50 % относителна влажност на въздуха, 23 °C).
(6) Минимален клас на основата D-s2, d0.
(7) Отнася се също за стъпалата на стълбища.“

§ 73. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 9 се изменя така:

„Приложение № 7
към чл. 14, ал. 9

Означенията, символите и знаците съответстват на дадените към подходящия метод на изпитване
1. За целите на таблици от 1 до 4 се прилагат следните символи (1):
„ΔT“ – нарастване на температурата;
„Δm“ – загуба на маса;
„t f “ – продължителност на устойчиво горене с пламък;
„PCS“ – горна топлина на изгаряне;
„LFS“ – странично разпространение на пламъка;
„SMOGRA“ – скорост на нарастване на дима.
2. За целите на таблици 1, 2 и 3 се прилагат следните символи (1):
„FIGRA“ – индекс за скорост на нарастване на огъня;
„THR“ – цялата отделена топлина;
„TSP“ – общо получен дим;
„Fs“ – разпространение на пламък.
3. За целите на таблица 4 се прилагат следните символи и изпитвателни параметри:
„HRR sm30, kW“ – средна скорост на отделяне на топлина, пълзяща средна стойност с интервали от 30 s;
„SPR sm60, m 2/s“ – образуване на дим за единица време, пълзяща средна стойност с интервали от 60 s;
„Peak HRR, kW“ – максимална стойност на HRR sm30 между началото и края на изпитването, като
не се взема предвид топлоотделянето на източника на запалване;
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„Peak SPR, m 2/s“ – максимална стойност на SPR sm60 между началото и края на изпитването;
„THR 1200, MJ“ – общо топлоотделяне (HRR sm30) от началото до края на изпитването, като не се взема
предвид топлоотделянето на източника на запалване;
„TSP1200, m 2“ – общо образуване на дим (HRR sm60) от началото до края на изпитването;
„FIGRA, W/s“ – индекс за скоростта на нарастване на огъня, дефиниран като максималната стойност
на отношението между стойностите на HRR sm30 и времето, като не се взема предвид топлоотделянето
на източника на запалване. Праговите стойности са HRR sm30 = 3 kW и THR = 0,4 MJ;
„FS“ – разпространяване на пламъка (увредена дължина);
„H“ – разпространение на пламъка.
4. За целите на таблици 1 и 4 се прилагат следните определения:
„Материал“ означава еднородно вещество или хомогенна смес от вещества.
„Хомогенен продукт“ означава продукт, състоящ се от един материал с еднаква плътност и състав
по протежение на продукта.
„Нехомогенен продукт“ означава продукт, който не отговаря на изискванията за хомогенен продукт
и който се състои от една или повече съществени или несъществени съставни части.
„Съществена съставна част“ означава материал, който представлява значителна част от нехомогенен продукт; слой с маса на единица площ ≥ 1,0 kg/m 2 или с дебелина ≥ 1,0 mm се разглежда като
съществена съставна част.
„Несъществена съставна част“ означава материал, който не представлява значителна част от нехомогенен продукт; слой с маса на единица площ < 1,0 kg/m 2 или с дебелина < 1,0 mm се разглежда
като несъществена съставна част.
„Вътрешна несъществена съставна част“ означава несъществена съставна част, която е покрита и
от двете си страни с поне една съществена съставна част.
„Външна несъществена съставна част“ означава несъществена съставна част, която от едната страна
не е покрита със съществена съставна част.
Два или повече съседни неосновни слоя без съществени съставни части между тях се смятат за една
несъществена съставна част и следователно трябва да се класифицират в съответствие с критериите
за слой, представляващ несъществена съставна част.
Таблица 1
Класове за експлоатационните показатели за реакция на огън на строителни продукти, с изключение
на подови покрития, топлоизолация за тръби, както и електрически кабели
Клас
A1

A2

B

Метод(и) на изпитване

Критерии за класифициране

EN ISO 1182 (2)
и

Δ T ≤ 30 °C; и
Δ m ≤ 50 %; и
t f = 0 (т.е. няма устойчиво горене с
пламък)

EN ISO 1716

PCS
PCS
PCS
PCS

EN ISO 1182 (2)
или

Δ T ≤ 50 °C; и
Δ m ≤ 50 %; и
t f ≤ 20 s

EN ISO 1716
и

PCS
PCS
PCS
PCS

≤
≤
≤
≤

≤
≤
≤
≤

2,0
2,0
1,4
2,0

3,0
4,0
4,0
3,0

MJkg – 1
MJkg – 1
MJkg – 2
MJkg – 1

MJkg – 1
MJkg – 2
MJkg – 2
MJkg – 1

Допълнително
класифициране

(2); и
(3) (3a); и
(4); и
(5);

(2); и
(3); и
(4); и
(5);

EN 13823 (Едини чен горящ FIGRA ≤ 120 Ws – 1; и
предмет)
LFS < ръба на пробното тяло; и
THR600s ≤ 7,5 MJ

Образуване на дим (6); и
П лам тящ и капк и/частици (7)

EN 13823 (Едини чен горящ FIGRA ≤ 120 Ws – 1; и
предмет)
LFS < ръба на пробното тяло; и
и
THR600s ≤ 7,5 MJ

Образуване на дим (6); и
П лам тящ и капк и/частици (7)

EN ISO 11925-2 (9):
Fs ≤ 150 mm за 60 s
Излагане на въздействие = 30 s

БРОЙ 1
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Критерии за класифициране

EN 13823 (Едини чен горящ FIGRA ≤ 250 Ws – 1; и
предмет)
LFS < ръба на пробното тяло; и
и
THR600s ≤ 15 MJ
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Допълнително
класифициране
Образуване на дим (6); и
П лам тящ и капк и/частици (7)

EN ISO 11925-2 (9):
Fs ≤ 150 mm за 60 s
Излагане на въздействие = 30 s
D

EN 13823 (Едини чен горящ FIGRA ≤ 750 Ws – 1
предмет)
и

Образуване на дим (6); и
П лам тящ и капк и/частици (7)

EN ISO 11925-2 (9):
Fs ≤ 150 mm за 60 s
Излагане на въздействие = 30 s
E

EN ISO 11925-2 (9):
Fs ≤ 150 mm за 20 s
Излагане на въздействие = 15 s

F

EN ISO 11925-2 (9):
Fs > 150 mm за 20 s
Излагане на въздействие = 15 s

П лам тящ и капк и/частици (8)

Таблица 2
Класове за експлоатационните показатели за реакция на огън на подови покрития
Клас
A1 FL

A2 FL

BFL

Метод(и) на изпитване

Критерии за класифициране

Допълнително
класифициране

EN ISO 1182 (10)
и

Δ T ≤ 30 °C; и
Δ m ≤ 50 %; и
t f = 0 (т.е. няма устойчиво горене с
пламък)

EN ISO 1716

PCS
PCS
PCS
PCS

EN ISO 1182 (10)
или

Δ T ≤ 50 °C; и
Δ m ≤ 50 %; и
t f ≤ 20 s

EN ISO 1716
и

PCS
PCS
PCS
PCS

EN ISO 9239-1 (14)

Критичен топлинен поток (15) ≥
8,0 kWm – 2

Образуване на дим (16)

EN ISO 9239-1 (14)
и

Критичен топлинен поток (15) ≥
8,0 kWm – 2

Образуване на дим (16)

≤
≤
≤
≤

≤
≤
≤
≤

2,0
2,0
1,4
2,0

3,0
4,0
4,0
3,0

MJkg – 1
MJkg – 1
MJkg – 2
MJkg – 1

MJkg – 1
MJkg – 2
MJkg – 2
MJkg – 1

(10); и
(11); и
(12); и
(13)

(10); и
(11); и
(12); и
(13)

EN ISO 11925-2 (17):
Fs ≤ 150 mm за 20 s
Излагане на въздействие = 15 s
C FL

EN ISO 9239-1 (14)
и

Критичен топлинен поток (15) ≥
4,5 kWm – 2

Образуване на дим (16)

EN ISO 11925-2 (17):
Fs ≤ 150 mm за 20 s
Излагане на въздействие = 15 s
DFL

EN ISO 9239-1 (14)
и

Критичен топлинен поток (15) ≥
3,0 kWm – 2

EN ISO 11925-2 (17):
Fs ≤ 150 mm за 20 s
Излагане на въздействие = 15 s
E FL

EN ISO 11925-2 (17):
Fs ≤ 150 mm за 20 s
Излагане на въздействие = 15 s

F FL

EN ISO 11925-2 (17):
Fs > 150 mm за 20 s
Излагане на въздействие = 15 s

Образуване на дим (16)
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Таблица 3
Класове за експлоатационните показатели за реакция на огън на продукти за топлоизолация за
тръби
Клас
A1 L

A2 L

BL

Метод(и) на изпитване

Критерии за класифициране

EN ISO 1182 (18)
и

ΔT ≤ 30 °C; и
Δm ≤ 50 %; и
t f = 0 (т.е. няма устойчиво горене
с пламък)

EN ISO 1716

PCS
PCS
PCS
PCS

EN ISO 1182 (18)
или

ΔT ≤ 50 °C; и
Δm ≤ 50 %; и t f ≤ 20 s

EN ISO 1716
и

PCS
PCS
PCS
PCS

≤
≤
≤
≤

≤
≤
≤
≤

2,0
2,0
1,4
2,0

3,0
4,0
4,0
3,0

MJkg – 1
MJkg – 1
MJkg – 2
MJkg – 1

MJkg – 1
MJkg – 2
MJkg – 2
MJkg – 1

Допълнително
класифициране

(18); и
(19); и
(20); и
(21)

(18); и
(19); и
(20); и
(21)

EN 13823 (Единичен горящ FIGRA ≤ 270 Ws – 1; и
предмет)
LFS < ръба на пробното тяло; и
THR600s ≤ 7,5 MJ

Образуване на дим (22); и
Пламтящи капки/частици (23)

EN 13823 (Единичен горящ FIGRA ≤ 270 Ws – 1; и
предмет)
LFS < ръба на пробното тяло; и
и
THR600s ≤ 7,5 MJ

Образуване на дим (22); и
Пламтящи капки/частици (23)

EN ISO 11925-2 (25):
Fs ≤ 150 mm за 60 s
Излагане на въздействие = 30 s
CL

EN 13823 (Единичен горящ FIGRA ≤ 460 Ws – 1; и
предмет)
LFS < ръба на пробното тяло; и
и
THR600s ≤ 15 MJ

Образуване на дим (22); и
Пламтящи капки/частици (23)

EN ISO 11925-2 (25):
Fs ≤ 150 mm за 60 s
Излагане на въздействие = 30 s
DL

EN 13823 (Единичен горящ FIGRA ≤ 2 100 Ws – 1;
предмет)
THR600s ≤ 100 MJ
и

Образуване на дим (22); и
Пламтящи капки/частици (23)

EN ISO 11925-2 (25):
Fs ≤ 150 mm за 60 s
Излагане на въздействие = 30 s
EL

EN ISO 11925-2 (25):
Fs ≤ 150 mm за 20 s
Излагане на въздействие = 15 s

FL

EN ISO 11925-2 (25):
Fs > 150 mm за 20 s
Излагане на въздействие = 15 s

Пламтящи капки/частици (24)

Таблица 4
Класове за експлоатационните показатели за реакция на огън на електрически кабели
Клас

Метод(и) на
изпитване

Критерии за
класифициране

Aca

EN ISO 1716

B1ca

EN 50399 (30 kW източ- FS ≤ 1,75 m и
ник на пламък)
THR 1200s ≤ 10 MJ и
и
Peak HRR ≤ 20 kW и
FIGRA ≤ 120 Ws – 1
EN 60332-1-2

B2 ca

PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)
Образуване на дим (27) (30) и на пламтящи
капки/частици (28) и киселинност (pH и електропроводимост) (29)

H ≤ 425 mm

EN 50399 (20,5 kW из- FS ≤ 1,5 m; и
точник на пламък)
THR 1200s ≤ 15 MJ; и
и
Peak HRR ≤ 30 kW; и
FIGRA ≤ 150 Ws – 1
EN 60332-1-2

Допълнително класифициране

H ≤ 425 mm

Образуване на дим (27) (31) и на пламтящи капки/частици (28) и киселинност (pH и електро
проводимост) (29)

БРОЙ 1
Клас
C ca

ДЪРЖАВЕН
Метод(и) на
изпитване

Критерии за
класифициране

EN 50399 (20,5 kW из- FS ≤ 2,0 m; и
точник на пламък)
THR 1200s ≤ 30 MJ; и
и
Peak HRR ≤ 60 kW; и
FIGRA ≤ 300 Ws – 1
EN 60332-1-2

Dca

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Допълнително класифициране
Образуване на дим (27) (31) и на пламтящи
капки/частици (28) и киселинност (pH и електропроводимост) (29)

H ≤ 425 mm

EN 50399 (20,5 kW из- THR 1200s ≤ 70 MJ; и
точник на пламък)
Peak HRR ≤ 400 kW; и
и
FIGRA ≤ 1 300 Ws – 1
EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

E ca

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Fca

EN 60332-1-2

H > 425 mm

Образуване на дим (27) (31) и на пламтящи
капки/частици (28) и киселинност (pH и електропроводимост) (29)

(1) Характеристиките са дефинирани във връзка с подходящия метод за изпитване.
(2) За хомогенни продукти и съществени съставни части на нехомогенни продукти.
(3) За всяка външна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(3а) Като алтернативна възможност външна несъществена съставна част, имаща PCS ≤ 2,0 MJm-2 , при
условие че продуктът отговаря на следните критерии в EN 13823 (Единичен горящ предмет): FIGRA ≤
20 Ws – 1; и LFS < ръба на пробното тяло; и THR 600s ≤ 4,0 MJ; и s1; и d0.
(4) За всяка вътрешна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(5) За продукта като цяло.
(6) s1 = SMOGR A ≤ 30 m 2 s – 2 и TSP 600s ≤ 50 m 2; s2 = SMOGR A ≤ 180 m 2 s – 2 и TSP 600s ≤ 200 m 2; s3 = не
е изпълнено s1 или s2.
(7) d0 = няма пламтящи капки/частици по EN 13823 (Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; d1 =
няма пламтящи капки/частици, които да просъществуват по-дълго време от 10 s по EN 13823 (Единичен
горящ предмет) в рамките на 600 s; d2 = не е изпълнено d0 или d1; запалването на хартията съгласно
EN ISO 11925-2 води до класификация d2.
(8) Ако няма запалване на хартията, не се прави допълнителна класификация; запалване на хартията =
класификация d2.
(9) При условията на повърхностно въздействие на пламък и ако това е уместно при предвидената
употреба на продукта – въздействие на пламък откъм ръба.
(10) За хомогенни продукти и съществени съставни части на нехомогенни продукти.
(11) За всяка външна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(12) За всяка вътрешна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(13) За продукта като цяло.
(14) Продължителност на изпитването = 30 минути.
(15) Критичният топлинен поток е този от следните два топлинни потока, чиято стойност е по-ниска:
или лъчистия топлинен поток, при който пламъкът загасва, или лъчистия топлинен поток след изпитвателен период от 30 минути (т.е. топлинният поток, съответстващ на най-голямата продължителност на
разпространението на пламъка).
(16) s1 = дим ≤ 750 % минимум; s2 = ако не е изпълнено s1.
(17) При условията на повърхностно въздействие на пламък и ако това е уместно при предвидената
употреба на продукта – въздействие на пламък откъм ръба.
(18) За хомогенни продукти и съществени съставни части на нехомогенни продукти.
(19) За всяка външна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(20) За всяка вътрешна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(21) За продукта като цяло.
(22) s1 = SMOGR A ≤ 105 m 2 s – 2 и TSP 600s ≤ 250 m 2; s2 = SMOGR A ≤ 580 m 2 s – 2 и TSP 600s ≤ 1 600 m 2; s3 =
не е изпълнено s1 или s2.
(23) d0 = няма пламтящи капки/частици по EN 13823 (Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s;
d1 = няма пламтящи капки/частици, които да просъществуват по-дълго време от 10 s по EN 13823
(Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; d2 = не е изпълнено d0 или d1; запалването на хартията
съгласно EN ISO 11925-2 води до класификация d2.
(24) Ако няма запалване на хартията, не се прави допълнителна класификация; запалване на хартията =
класификация d2.
(25) При условията на повърхностно въздействие на пламък и ако това е уместно при предвидената
употреба на продукта – въздействие на пламък откъм ръба.
(26) За продукта като цяло, с изключение на металните материали, и за всяка външна съставна част
(т.е. обвивка) на продукта.
(27) s1 = TSP1200 ≤ 50 m 2 и Peak SPR ≤ 0,25 m 2/s.
s1a = s1 и пропускливост по EN 61034-2 ≥ 80 %.
s1b = s1 и пропускливост по EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %.
s2 = TSP1200 ≤ 400 m 2 и Peak SPR ≤ 1,5 m 2/s.
s3 = не е изпълнено s1 или s2.
(28) d0 = няма пламтящи капки/частици в рамките на 1 200 s; d1 = няма пламтящи капки/частици,
които да просъществуват по-дълго време от 10 s в рамките на 1 200 s; d2 = не е изпълнено d0 или d1.
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БРОЙ 1

(29) EN 60754-2: a1 = електропроводимост < 2,5 μS/mm и pH > 4,3; a2 = електропроводимост < 10 μS/
mm и pH > 4,3; a3 = не е изпълнено a1 или a2.
(30) Класът за образуване на дим, деклариран за кабели от клас B1ca , трябва да е определен чрез изпитване по EN 50399 (30 kW източник на пламък).
(31) Класът за образуване на дим, деклариран за кабели от класовете B2 ca , C ca , D ca , трябва да е определен
чрез изпитване по EN 50399 (20,5 kW източник на пламък).
Таблица 5

Класове по реакция на огън на покриви и покривни покрития
Метод на изпитване
ENV 1187:2001
тест 1

ENV 1187:2001
тест 2

ENV 1187:2001
тест 3

ENV 1187:2002
тест 4

Клас

Критерии за класифициране

Broof (t1)

Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени:
– външно и вътрешно разрастване на огъня нагоре <0,700 m
– външно и вътрешно разрастване на огъня надолу < 0,600 m
– максимум изгоряла дължина външно и вътрешно < 0,800 m
– липса на горящ материал (капчици или отломки), падащ от изложената страна
– липса на горящи/тлеещи проникващи в покривната конструкция
– липса на напълно пробити отвори > 2,5 × 10 -5 m 2
– обща сума на изцяло пробити отвори < 4,5 × 10 -3 m 2
– надлъжното разпространение на огъня не достига до ръбовете на
измерваната зона
– няма вътрешно тлеещо горене
– максимален радиус на разпространение на огъня на „хоризонтални“
покриви, вътрешно и външно < 0,200 m.

Froof (t1)

Няма определени характеристики

Broof (t2)

За дветe серии от тестове при скорост на вятъра 2 m/s и 4 m/s:
– средна увредена дължина на покривното покритие и подложката
≤ 0,550 m
– максимум увредена дължина на покривното покритие и подложката
≤ 0,800 m

Froof (t2)

Няма определени характеристики

Broof (t3)

T E ≥ 30 min и Tp ≥ 30 min

С roof (t3)

T E ≥ 10 min и Tp ≥ 15 min

D roof (t3)

Tp > 5 min

Froof(t3)

Няма определени характеристики

Broof (t4)

Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени:
– липса на проникване в покривната конструкция в продължение
на 1 h;
– в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min
– в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през
района на горене

С roof (t4)

Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени:
– липса на проникване в покривната конструкция в продължение
на 30 min
– в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min
– в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през
района на горене

D roof (t4)

Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени.
– покривната система е проникната в продължение на 30 min, но не
е проникната по време на предварителния тестов пламък
– в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min
– в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през
района на горене

Еroof (t4)

Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени:
– покривната система е проникната в продължение на 30 min, но не
е проникната по време на предварителния тестов пламък
– разпространението на пламъците не се контролира

Froof (t4)

Няма определени характеристики

Забележка. В приложението са цитирани европейските стандарти (EN) с оглед ползване и съпоставяне
от потребители на наредбата от всички страни членки на Европейския съюз. За национална употреба се
прилагат съответните EN, въведени в БДС.“

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

§ 74. Навсякъде в наредбата:
1. След думите „D – F“ се добавя „или
продукти с неустановени експлоатационни
показатели по отношение на реакцията им
на огън“.
2. След думите „B – F“ се добавя „или
продукти с неустановени експлоатационни
показатели по отношение на реакцията им
на огън“.
3. Думите „B, C, D, E и F“ се заменят
с „��������������������������������������
B – F или
��������������������������������
продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на
реакцията им на огън“.
4. Думите „D, E и F“ се заменят с „D – F
или продукти с неустановени експлоатационни
показатели по отношение на реакцията им
на огън“.
5. Думите „метални незащитени конструкции“ и „пожаронезащитени метални конструкции“ се заменят с „пожаронезащитени
стоманени конструкции“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 75. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се довършват по
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване
от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван
идеен инвестиционен проект.
§ 76. Наредбата влиза в сила два месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
10435

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 23
от 21 декември 2016 г.

за дейността и организацията на работа на
комисиите по тютюна, професиона лните
изискв ания за експертите по окачествяване
на тютюна и реда за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна и реда
за упражняването на контрол при окачествяването и изкупуването на тютюна
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. дейността и организацията на работа на
комисиите по тютюна;
2. редът за разглеждане на споровете по
окачествяването на тютюна;
3. професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна;

ВЕСТНИК
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4. редът за упражняване на контрол при
окачествяването и изкупуването на тютюна.
(2) За осъществяване на дейностите по
ал. 1 министърът на земеделието и храните
одобрява със заповед образци на документи.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
НА КОМИСИИТЕ ПО ТЮТЮНА
Чл. 2. (1) Комисиите по тютюна са постоянно действащ орган към областните дирекции „Земеделие“, на територията на които се
извършва производство и търговия с тютюн.
(2) Комисиите по ал. 1 се състоят най-малко
от трима членове, включително председател,
и се назначават със заповед на директора на
съответната областна дирекция „Земеделие“.
Чл. 3. Комисиите по чл. 2:
1. разглеждат заявления по образец за издаване на разрешения за изкупуване на суров
тютюн и заявления за настъпване на промяна
в обстоятелствата, свързани с издаденото
разрешение за изкупуване на суров тютюн,
подадени от лицата по чл. 16 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;
2. разглеждат програми за прогнозните
количества тютюн по сортови групи, които
ще бъдат изкупени през следващата производствена година;
3. изготвят обобщени справки по сортови
групи за:
а) изкупеното количество тютюн и/или
суров тютюн;
б) наличните количества тютюн и/или
изсушен, и/или манипулиран и ферментирал
тютюн от предишна реколта и за реализираните количества на пазарите в страната, в
друга държава – членка на Европейския съюз,
и в трети държави;
4. разглеждат молби, жалби и сигнали,
свързани с изкупуването и окачествяването
на тютюна;
5. при оспорване на окачествяване на тютюн извършват повторно окачествяване чрез
експертите по окачествяване на тютюн;
6. упражняват контрол за спазването на
Закона за тютюна, тютюневите и свързаните
с тях изделия и на актовете по неговото прилагане при окачествяването и изкупуването
на тютюна.
Чл. 4. Председателят на комисията:
1. организира и ръководи работата на
комисията;
2. издава разрешения по образец за изкупуване на суров тютюн или мотивирано
отказва издаването им;
3. изпраща екземпляр от всяко издадено
разрешение за изкупуване на суров тютюн в
Министерството на земеделието и храните
за вписване в регистъра по чл. 16д, ал. 1 от
Закона за тютюна, тютюневите и свързаните
с тях изделия;
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4. със заповед отнема разрешението за
изкупуване на суров тютюн в случаите по
чл. 16в, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и изпраща
екземпляр от нея в МЗХ за отразяване в
регистъра след влизането є в сила;
5. определя експерти от списъка, одобрен
от министъра на земеделието и храните, които
да участват в споровете по окачествяване на
суров тютюн.
Чл. 5. (1) За осъществяване на своята
дейност комисиите по тютюна провеждат
заседания по преценка и след разпореждане
на председателя.
(2) Заседанията на комисията се считат за
редовно проведени, когато на тях присъстват
повече от половината от членовете є.
(3) Решенията на комисиите се вземат с
мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
Г л а в а

т р е т а

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ ПО ОК АЧЕСТВЯВАНЕТО НА ТЮТЮНА
Чл. 6. (1) Министърът на земеделието и
храните или оправомощено от него длъжностно лице одобрява със заповед списък с
експерти по окачествяване на суров тютюн.
(2) Списъкът се публикува на интернет
страницата на министерството и се актуализира при всяка промяна.
(3) При оспорване на окачествяването
на суров тютюн в работата на съответната
комисия по тютюна участват експерти по
окачествяването, които се определят от списъка по ал. 1.
Чл. 7. Експертите по чл. 6, ал. 1 извършват
окачествяването на тютюна при спазване и
съгласно изискванията на глава трета от Правилника за прилагане на Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия (ДВ,
бр. 18 от 1994 г.).
Чл. 8. (1) При спор по окачествяването
на тютюна между производителя и купувача
всеки от тях може да подаде писмено искане
до председателя на комисията по тютюна в
съответната областна дирекция „Земеделие“
за извършване на окачествяване от експерт
от списъка по чл. 6, ал. 1.
(2) Към искането се прилагат документи,
свързани със спора по окачествяване на количеството тютюн (договор, предавателноприемателен протокол, документ за отчетена
влага, определено количество пясък и др.).
(3) Председателят на комисията по тютюна
в деня на постъпване на искането със заповед
определя експерт от списъка по чл. 6, ал. 1
и дата в рамките на срока по чл. 9, ал. 3 от
Закона за тютюна, тютюневите и свързаните
с тях изделия, на която да се извърши окачествяването, за което се уведомяват страните
по спора.
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(4) Експертът по окачествяване на тютюна
извършва окачествяването на определената
дата по ал. 3 с участието на страните или
техни представители.
(5) За извършеното окачествяване експертът
съставя протокол по образец в 4 екземпляра – по един за страните, за експерта и за
комисията по тютюна.
Чл. 9. (1) Всяка от страните по спора може
да поиска от съответната комисия по тютюна
повторно окачествяване в тридневен срок от
получаване на протокола по чл. 8, ал. 5.
(2) Председателят на комисията по тютюна
в деня на постъпване на искането със заповед
определя двама експерти от списъка по чл. 6,
ал. 1, които не са участвали в окачествяването по чл. 8, и дата в рамките на срока по
чл. 9, ал. 4 от Закона за тютюна, тютюневите
и свързаните с тях изделия, на която да се
извърши повторното окачествяване, за което
се уведомяват страните по спора.
(3) Експертите по окачествяване на тютюна извършват повторно окачествяване на
определената дата по ал. 2 с участието на
страните или техни представители.
(4) За извършеното повторно окачествяване
експертите съставят протокол по образец в
5 екземпляра – по един за страните, за всеки
от експертите и за комисията по тютюна.
(5) Извършеното повторно окачествяване
е окончателно.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

П РОФЕСИОН А Л Н И ИЗИСК ВА Н И Я ЗА
ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОК АЧЕСТВЯВАНЕ НА
ТЮТЮНА
Чл. 10. (1) Експерт по окачествяване на
тютюна може да бъде лице, което:
1. притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“
по специалност „Технология на тютюна и
тютюневите изделия“ или „бакалавър“ или
„магистър“ по специалност „Агрономство“;
2. има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на производството
и/или промишлената обработка на тютюна;
3. не е осъждано за престъпление от общ
характер.
(2) По конкретен спор за окачествяване на
тютюн експерт не може да бъде лице, което е:
1. съпруг или роднина до трета степен по
права или по съребрена линия, включително
по сватовство, на някоя от страните по спора
за окачествяването на тютюна;
2. в трудово или гражданско правоотношение с някоя от страните по спора или не са
изминали три години от прекратяването му;
3. акционер или съдружник на някоя от
страните по спора или не са изминали три
години от прекратяване на акционерното
участие или съдружие.
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Чл. 11. (1) Подборът на експертите по
окачествяване на тютюна се извършва от комисия, определена със заповед на министъра
на земеделието и храните.
(2) Кандидатите за експерти по окачествяване на тютюна подават до министъра на
земеделието и храните заявление за вписване
в списъка по чл. 6, ал. 1, към което прилагат:
1. диплома за завършено висше образование;
2. документ за професионален стаж;
3. свидетелство за съдимост;
4. декларация в свободен текст за спазване
на стандартите за окачествяване на тютюна
съгласно глава трета от Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия.
(3) В заявлението се посочват данните по
лична карта, адрес и телефон за контакт.
Чл. 12. Експертите по окачествяване на
тютюна:
1. са длъжни писмено да уведомяват министъра на земеделието и храните за промяна в
обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 11,
ал. 3 в срок до седем дни след настъпването є;
2. се заличават от списъка по чл. 6, ал. 1:
а) при подадено заявление от тяхна страна;
б) когато се установи промяна в обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3.
Чл. 13. (1) За работата си в комисиите
по тютюна експертите по окачествяване на
тютюна от списъка по чл. 6, ал. 1 получават
възнаграждение за сметка на:
1. лицето по чл. 8, ал. 1, подало писмено
искане за извършване на окачествяване;
2. съответната областна дирекция „Земеделие“ при повторно окачествяване.
(2) Възнаграждението по ал. 1 се определя
за всеки конкретен случай от съответната
комисия по тютюна съгласувано с директора
на областната дирекция „Земеделие“.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ ПРИ ОК АЧЕСТВЯВАНЕТО И
ИЗКУПУВАНЕТО НА ТЮТЮНА
Чл. 14. (1) При упражняване на контрола
по чл. 3, т. 6 председателят на комисията по
тютюна или оправомощени от него длъжностни лица имат право:
1. да извършват проверка на документи и
проверки на място;
2. на свободен дост ъп до обектите на
проверките;
3. да съставят актове за установяване на
административни нарушения.
(2) При упражняване на контрола лицата
по ал. 1 са длъжни да:
1. се легитимират пред контролираното лице;
2. отразяват обективно и точно установените резултати от извършената проверка,
установените нарушения и извършителите;
3. не разгласяват факти и обстоятелства,
станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения.
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Чл. 15. Лицата, подлежащи на контрол, са
длъжни да оказват съдействие и да осигурят на
лицата по чл. 14, ал. 1 достъп до документите,
обектите и/или съоръженията на проверките.
Чл. 16. Всички документи, свързани с
осъществяването на контролни фу нк ции,
включително и досиетата на проверяваните
лица, се съхраняват най-малко 5 години след
заличаването им от регистъра по чл. 16д,
ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 2а, ал. 3, чл. 2в, ал. 3 и чл. 9, ал. 5 от
Закона за тютюна, тютюневите и свързаните
с тях изделия.
§ 2. Наредбата отменя Наредба № 14 от
1995 г. за държавните експерти по тютюна
(ДВ, бр. 35 от 1995 г.).
Министър:
Десислава Танева
10468

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-6
от 19 декември 2016 г.

за техническите изисквания за физическа
сигурност на строежите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. минималните изисквания за физическа
сигурност на строежите (ФСС) при проектирането и изграждането им;
2. класификаторът на строежите по клас
на физическа сигурност (КФС);
3. техническите изисквания за проектиране
и влагане на елементи за физическа защита
на строежите.
(2) Наредбата се прилага за проектиране
и изграждане на нови строежи, както и при
реконструкции, основни ремонти, преустройства и/или промяна на предназначението на
съществуващи строежи.
(3) Техническите изисквания на наредбата
може да се прилагат и за строежи, за които
изискванията за физическата им защита са
регламентирани със съответни нормативни
актове.
(4) Наредбата не се прилага за строежите
със специален режим на допуск към Министерството на отбраната и другите видове войски,
Министерството на вътрешните работи (МВР),
Националната следствена служба, Държавната
агенция за национална сигурност, Националната разузнавателна служба и Министерството
на външните работи.
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Чл. 2. (1) Осъществяването на ФСС или
отделни негови обекти (сгради, помещения
или съоръжения), както и прилежащата им
територия се извършва с обособяване на зони
за сигурност чрез изграждане на елементи за
физическа защита.
(2) Основни елементи за физическа защита
на строежите са:
1. физически бариери;
2. охранително осветление;
3. компоненти (средства и системи) за
контрол на физическия достъп;
4. алармени системи за сигурност;
5. служебни помещения и оборудване.
Чл. 3. (1) Строежите се проектират и изграждат така, че да осигуряват минималната
физическа сигурност срещу посегателства, без
да се нарушават условията на предвиденото
за тях функционално предназначение, като
се спазват изискванията, регламентирани в
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(2) Проектирането и изг ра ж дането на
строежите, изборът на елементи за физичес
ка защита и комбинацията на продуктите,
влагани в тях, се извършва в съответствие с
посочения КФС, местоположението и условията, при които ще бъдат експлоатирани.
(3) Елементите за физическа защита и
комбинацията на продукти, влагани в тях, се
предвиждат от проектантите по съответните
части на инвестиционния проект, въз основа
на задание за проектиране.
(4) Заданието за проектиране следва да
включва най-малко следните данни, които се
отнасят до физическата сигурност на строежа:
1. клас на физическа сигурност, определен
по класификатора, посочен в приложение № 2;
2. п ред пола гаема/с ъщес т ву ва ща обща
стойност на строежа;
3. вид на достъп на лица до/в строежа и
отделни зони или обекти в него;
4. тип на съхраняваните в строежа информация и документи;
5. наличие и количество на парични средства, ценности, носители на конфиденциална
информация, опасни материали, скъпоструващо оборудване и апаратура и др.;
6. възможни потенциални опасности, породени от нерегламентирано въздействие или
проникване в строежа;
7. необходими зони за сигурност и изисквани елементи за физическа защита.
Чл. 4. За строежите от I до III КФС, когато
е предвидено със задание за проектиране, се
извършва:
1. предварително (прединвестиционно) проучване по реда на Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти – за нови строежи;
2. обследване по реда на Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите – при реконструкция, основен ремонт,
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преустройство и/или промяна на предназначението на съществуващи строежи.
Чл. 5. (1) При проектиране на строежите
се предвиждат, а при изграждането им се
влагат, елементи за защита, които осигуряват
изпълнението на минималните изисквания за
физическа сигурност.
(2) В зависимост от КФС на строежите
задължителните и препоръчителните елементи и съставните им продукти за защита
са посочени в приложение № 1.
(3) Елементите за физическа защита на
строежите се проектират, както следва:
1. за строежи от I до III КФС се извършва от
лица с пълна проектантска правоспособност;
2. за строежи от IV до V КФС се извършва
от лица с ограничена проектантска право
способност.
Чл. 6. (1) Строителните продукти, влагани
в елементите за физическа защита, трябва да
отговарят на хармонизираните технически
спецификации от Регламент (ЕС) № 305/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани
условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива
89/106/ЕИО и/или на Наредба № РД-02-20-1
от 2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Репуб
лика България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
(2) Продуктите, влагани в елементите за
физическа защита извън тези, посочени в ал. 1,
трябва да отговарят на разпоредбите на Закона
за техническите изисквания към продуктите,
на изискванията на тази наредба, както и на
стандартите, посочени в приложение № 3,
или на еквивалентни разпоредби и стандарти.
(3) Контролът върх у предви ж даните и
влаганите в строежите продукти, с които се
осигурява изпълнението на минималните изисквания за физическа сигурност към строежите,
се осъществява по реда и условията на ЗУТ.
Г л а в а

в т о р а

КЛАСИФИК АЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО
ФИЗИЧЕСК А СИГУРНОСТ
Чл. 7. (1) Строежите или отделни обекти в
тях в зависимост от степента на съществуващия
риск при експлоатацията им се класифицират
в пет класа на физическа сигурност:
1. ст роеж и с много висока степен на
риск – I клас;
2. строежи с висока степен на риск – II клас;
3. строежи със средна степен на риск –
III клас;
4. строежи с ниска степен на риск – IV клас;
5. строежи с много ниска степен на риск –
V клас.
(2) Класификаторът на видовете строежи
по КФС е даден в приложение № 2.
Чл. 8. Степента на съществуващия риск от
извършване на посегателство при експлоатация на строежите се определя от показателите:
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функционално предназначение и капацитет;
местоположение; вид, количество и стойност
на съоръжения, имущество, вещества, материали, носители на информация и други,
намиращи се в тях; наличие на потенциална
опасност за хората, намиращи се в строежа
и/или в неговия териториален обхват.
Чл. 9. Класът на физическа сигурност за
отделни зони и обекти в един строеж може да
бъде различен от КФС за строежа като цяло.
Г л а в а

т р е т а

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ПРОЕКТИРА НЕ И ВЛ А ГА НЕ Н А ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФИЗИЧЕСК А ЗА ЩИТА Н А
СТРОЕЖИТЕ
Чл. 10. (1) Оформянето в планово и вертикално отношение на строежите, архитек
турните или декоративните елементи върху
техните фасади на строежи от I до III КФС
се проектират така, че да ограничават:
1. създаване на мъртви зони за наблюдение;
2. възможност за нерегламентиран физически достъп до вътрешните нива (етажи)
без използване на допълнителни средства за
проникване.
(2) Конструкцията и използваните строителни продукти при изграждане на достъпните външни стени, подове и покриви на
строежите и/или обектите в тях следва да
осигуряват устойчивост срещу въздействия,
породени от нерегламентирана намеса. Тези
въздействия може да включват прилагане на
физическа сила и/или използване на набор
от инструменти с цел разрушаване, преднамерен (умишлен) удар с превозно средство,
предизвикана експлозия и др.
(3) При изграждане на елементи на строителните конструкции, като достъпни външни
стени, подове и покриви, се препоръчва да се
използват продукти, като неармиран бетон с
минимална дебелина 150 mm, стоманобетон с
минимална дебелина 100 mm или глинени блокове за зидария с висока плътност и минимална
дебелина на зида 250 mm. При изпълнение на
стъклени окачени фасадни стени в зависимост
от КФС същите следва да отговарят на стандартите и посочените минимални класове на
устойчивост на взлом, ръчна атака, куршуми
и експлозия съгласно приложение № 3.
(4) Системите, осигуряващи непрекъснатост на работата на елементите за физическа
защита в строежа – електрозахранване и комуникационни средства, да са защитени от
нерегламентирана намеса.
(5) Кабелните инсталации се полагат под
земята, под мазилките или в кабелни канали
при спазване на нормативните изисквания за
проектиране, изграждане и поддържане на
електрически уредби.
Чл. 11. (1) Проектите за озеленяване (ландшафтни проекти) на територията на строежа
и/или периметъра около строежите от всички
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класове се съобразяват с възможността за
покриване на изискванията към охранителното осветление и осигуряване на наблюдение – визуално или чрез видеокамери, както и
осигуряване на безопасен достъп до строежите.
(2) Когато се предвижда монтаж на външни детектори за алармени системи срещу
проникване и нападение, осигуряващи периметрова охрана, комбинирана с видеокамери
към телевизионни системи за наблюдение и
контрол, по периметъра на строежите се проектира ивица между оградата и охраняваните
строежи с широчина най-малко 3 m, напълно
свободна от растителност.
(3) За строежи от I и II КФС около периметъра им се предвижда изграждане на еднопосочен охранителен обходен път с трайна
настилка и с широчина най-малко 3,50 m.
(4) Когато не съществуват устройствени
възможности за проектиране на охранителна
ивица по ал. 2 и/или на обходен път по ал. 3,
се допуска детекторите и видеокамерите да се
разполагат по фасадните стени и/или оградите.
Чл. 12. (1) При строежи от IV КФС в режим на етажна собственост се предвиждат
домофонни уредби, кабелнa електроннa съобщителнa мрежa с изводи за всяко отделно
жилище или самостоятелен обект, електронни
системи за контрол на достъпа (включващи
електрозаключващи устройства и контролери)
за входните врати на сградата.
(2) По задание на възложителя в строежите
по ал. 1, в които се предвиждат повече от
десет самостоятелни обекта, се осигурява
поне едно общо помещение за портиер или
охрана, разположено в сградата и/или имота.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ФИЗИЧЕСКИТЕ БАРИЕРИ
Раздел I
Огради и оградни съоръжения
Чл. 13. (1) Оградите и оградните съоръжения при строежите се прилагат след отчитане
на устройствената възможност за тяхното
изграждане и/или монтаж, оценка на въздействието им върху нормалната експлоатация на
строежа и достъпа до прилежащите улици/
пътища и съседни строежи.
(2) Изграждането и/или монтажът на съо
ръженията по ал. 1 следва да:
1. осигурява запазване на качеството на
живот и естетиката в урбанизираните територии при разполагане на строежа;
2. не ограничава достъпа до строежа на
превозни средства със специален режим на
движение при аварии, пожари и спешни случаи;
3. не създава ограничение на движението
на превозните средства по прилежащите улици
и пътища, както и към съседни имоти;
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4. не възпрепятства движението на пешеходци, включително на хора с увреждания,
около строежа при осигурен свободен достъп
до неговата територия и входове;
5. има възможност за ограничаване на достъпа на превозни средства в имота и строежа.
Чл. 14. При невъзможност от изграждане
на огради и оградни съоръжения за конкретен
строеж се прилагат завишени изисквания към
останалите елементи за физическа защита
на строежа.
Чл. 15. За строежи от I до IV КФС, разположени извън урбанизираните територии,
изграждането на огради е задължително.
Чл. 16. (1) Огради и оградни съоръжения се
предвиждат за целия строеж или за отделни
негови обекти.
(2) Оградите и оградните съоръжения се
проектират и изграждат при спазване разпоредбите на ЗУТ.
(3) Типът, височината и устойчивостта на
оградите на атака се определят от възложителя
със заданието за проектиране в зависимост
от големината, предназначението и местоположението на строежа и/или резултатите от
извършеното обследване или от прединвестиционното проучване.
(4) Оградите на строежи, чиято технологична дейност е свързана с леснозапалими
материали, взривни и силнодействащи отровни вещества, се проектират задължително с
височина 2,20 m по отделен проект.
Чл. 17. (1) Оградите и оградните съоръжения се проектират при спазване и на следните
изисквания:
1. оградите се проектират по съществуващи
имотни граници при възможност с правилни
геометрични форми, без излишни чупки и
криви;
2. не се допуска хоризонтално разчленяване
на решетъчни огради и оградни съоръжения,
както и наличие на детайли по тях, които
създават предпоставки за неконтролирано проникване чрез катерене, провиране и прескачане;
3. при наклонени терени при възможност
се осигурява еднаква височина за оградите и
оградните съоръжения по цялата им дължина;
4. стъпката между вертикалните елементи
на решетъчни огради и оградни съоръжения
да е не по-голяма от 0,15 m;
5. при изпълнение на леки прозирни огради
долният край на мрежите задължително се
анкерира/замонолитва към земята.
(2) Със заданието за проектиране могат да
бъдат поставени и други специални изисквания, свързани с повишаване на сигурността
на оградите и оградните съоръжения, включително тяхната устойчивост на въздействие
с пътно превозно средство, посочена в таблицата към чл. 19, ал. 4, т. 3.
Чл. 18. (1) В оградите като част от оградните съоръжения се предвиждат отделни врати
за транспортните средства и за пешеходците.
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(2) Допуска се при контролно-пропускателни пунктове (КПП) с денонощен режим
вместо врати да се проектират управляеми,
спиращи достъпа съоръжения.
(3) За стадиони и големи спортни зали и
съоръжения от II и III КФС се обособяват
отделни входове за противостоящите зрители.
(4) Всички врати (външни и вътрешни) на
строежите по ал. 3 към терена се проектират и
изграждат за отваряне в посоката на евакуация
и устойчиво осигурени в отворено положение.
(5) За стадиони и големи спортни зали и
съоръжения от II КФС подходите (за влизане
и излизане) за състезатели и длъжностни лица
до игралното поле се осигуряват с тунелни
проходни съоръжения, в т.ч. и подвижни.
Чл. 19. (1) За строежите от I до III КФС
се предвиждат контролиращи, задържащи и
спиращи достъпа съоръжения, свързани със
системите за наблюдение и контрол на достъпа
до или в строежа.
(2) Спиращи достъпа съоръжения се изграждат и/или монтират с цел ограничаване
на възможността на нарушители да достигнат
или да проникнат неконтролирано с помощта
на превозни средства до или в строежа.
(3) За спиращи достъпа съоръжения могат да се използват специално разработени и
произведени продукти, като стоманобетонни
блокове, боларди или елементи за декорация,
като тежки саксии/кашпи, декоративни колони, скулптури, решетки, пана, цветарници и
други подходящи елементи за градски дизайн.
Тези съоръжения могат да се проектират и
изпълнят като разгъваеми и/или потъващи.
(4) Съоръженията по ал. 1 се оразмеряват
съгласно заданието за проектиране на възложителя и отговарят на следните условия:
1. да имат височина не по-малка от 0,5 m
или 75 % от външния диаметър на автомобилна гума на превозно средство, с което е
възможно да бъде атакуван строежът;
2. да са разположени на разстояние не
по-малко от 1,5 m от фасадата или външно
на оградата;
3. да имат собствена конструкция или да
са закрепени към земята по начин, осигуряващ тяхната минимална устойчивост срещу
статична сила на натиск/опън, прилагана на
разстояние 50 mm от горния им край, съгласно
посочените стойности в таблицата:
№
по
ред

Тегло на използвания
автомобил
(t)

Прилагана
сила
(kN)

1.

2,5

20

2.

3,5

30

3.

7,5

60

4.

20

160

5.

28

220

6.

40

310
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(5) Контролиращите и спиращите достъпа
съоръжения може да се управляват ръчно или
автоматично със система за локален контрол
и/или дистанционно.
Раздел ІІ
Врати, прозорци, капаци, решетки и защитно
остъкляване
Чл. 20. Изборът на подходящи врати и
прозорци се извършва на основание КФС на
строежа, като се отчитат и следните фактори:
1. предназначение и местоположение на
строежа и отделните обекти;
2. местоположение на вратите, прозорците
и инсталационните отвори в строежа/обекта;
3. използване на елементи, осигуряващи
допълнителна сигурност.
Чл. 21. (1) На строежите се монтират основни врати с устойчивост на взлом в съответствие с изискванията за съответния КФС,
посочен в приложение № 3.
(2) На строежите от I до III КФС всички
достъпни прозорци следва да бъдат устойчиви
на взлом. Допускат се изключения, когато
върху тях се монтират: капаци (щори, ролетки) или решетки, осигуряващи необходимата
устойчивост на взлом за съответния КФС.
(3) Вратите към допълнителните и аварийните изходи в строежите (отделните обекти),
които се явяват основни съгласно тази наредба, следва да имат същата устойчивост като
вратите, които се използват постоянно.
Чл. 22. (1) Капаци и решетки се монтират
за отделни обекти и/или помещения, както и
за целите строежи от I до III КФС.
(2) Със съоръженията по ал. 1 се защитават:
1. основни врати и достъпни прозорци,
които не притежават необходимата степен на
устойчивост на взлом;
2. налични проходи, колектори, въздуховоди и всички други инсталационни отвори,
при които най-малките им линейни размери
са над 0,15 m.
(3) Капаците и решетките следва да са
устойчиви на взлом, а максималната стъпка
между вертикалните елементи на решетките
да е не по-голяма от 0,15 m.
Чл. 23. (1) Защитно остъкляване, устойчиво
срещу ръчна атака, се прилага за строежи
от I до III КФС като част от устойчивите на
взлом достъпни прозорци, остъклени фасади
и основни врати, както и при изграждане на
защитни стъклени прегради в строежите.
(2) Класът на устойчивост срещу ръчна
атака на защитното остъкляване следва да
отговаря на класа на устойчивост на взлом
на съответните врата, прозорец, остъклени и
окачени фасади.
Чл. 24. В зависимост от спецификата на
строежа и/или от заданието за проектиране на възложителя за осигуряване личната
сигурност на обитателите основните врати,
прозорците, тяхното остъкляване, както и
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отделни защитни стъклени прегради в строежите се проектират така, че да осигуряват
защита от стрелково оръжие и от експлозия.
Чл. 25. Стандартите и минималните класове на устойчивост на взлом, ръчна атака,
куршуми и експлозия на врати, прозорци,
капаци, решетки и защитно остъкляване в
зависимост от КФС са посочени в т. 1, 2, 3,
4 и 6 от приложение № 3.
Раздел ІІІ
Заключващи устройства
Ч л. 26 . (1) За к л юч ва щ и т е ус т ройс т ва
включват механични и електромеханични
брави и ключалки и монтираните към тях
патрони за брави, дръжки и шилдове за врати,
прозорци, капаци и решетки.
(2) Зак лючващ и т е уст ройст ва са част
от строителния обков на комплекта врата,
прозорец, капак или решетка и следва да
притежават клас на сигурност, отговарящ на
класа на устойчивост на взлом на вратата,
прозореца, капака или решетката, посочен в
т. 5 от приложение № 3.
(3) По задание за проектиране на възложителя вратите, прозорците, капаците и решетките
на съответния строеж може да бъдат оборудвани със заключващи устройства, притежаващи
по-висок клас на сигурност от изисквания за
класа на устойчивост на взлом на съответните
врати, прозорци, капаци и решетки.
(4) Стандартите и препоръчителните минимални класове на сигурност на заключващите
устройства в зависимост от класа на физическа защита на използваните в строежа врати,
прозорци, капаци и решетки са посочени в
т. 5 от приложение № 3.
(5) Изискванията на стандартите по ал. 4
следва да бъдат отчитани при извършване на
ремонти и подмяна на заключващите устройства на съществуващите в строежа устойчиви
на взлом врати, прозорци, капаци и решетки.
Раздел ІV
Хранилища за ценности
Чл. 27. (1) В отделни обекти (сгради и помещения) в строежите, независимо от техния
КФС, предназначени за работа и/или съхранение на: злато и други благородни метали;
парични средства и ценни книжа; движими
културни ценности със статут на национално
богатство; взривни вещества, оръжия и боеприпаси; силнодействащи отровни вещества
и материали, отделящи вредни тежки газове; радиоактивни вещества и радиоактивни
отпадъци; опиати, наркотични средства и
материали; класифицирана информация и
други, се предвижда изграждане/монтаж на
хранилища за ценности.
(2) Всички мобилни хранилища с тегло
под 1000 кg се анкерират към пода/стената на
помещението съгласно изискванията, посочени
от съответния производител.
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(3) Стандартите за класифициране на хранилищата за ценности по клас на устойчивост
срещу кражба с взлом са съгласно т. 7 от
приложение № 3.
Г л а в а

п е т а

Т Е Х Н И Ч Е С К И ИЗИС К В А Н И Я К ЪМ
ОХРАНИТЕЛНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
Чл. 28. (1) Охранително осветление се проектира и изгражда за строежи от I до IV КФС.
(2) Охранителното осветление следва да
осигурява видимост и възможност за наблюдение на целия строеж, оградите и оградните
съоръжения, подстъпите към тях, дворните
пространства и отделните охранявани сгради, техните фасади или съоръжения, като не
се допуска наличие на тъмни пространства,
създаващи условия за прикритие на потенциални нарушители.
Ч л. 29. (1) Ох рани телно т о осветление
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е с осигурена защита срещу възможна манипулация за умишлено прекъсване и
повреждане;
2. да е със самостоятелно захранване и
централно включване и изключване;
3. да позволява безпрепятствено да се
включват, превключват и изключват отделни
части от него;
4. да осигурява номиналната изисквана
осветеност за време не повече от 15 s от момента на включване;
5. да осигурява минималната осветеност
от 5 lx за наблюдение с невъоръжено око;
6. при видеонаблюдение да осигурява осветеност съобразно техническите параметри
на използваните видеокамери в строежа;
7. да не причинява неудобство или опасност
чрез заслепяване на ползвателите на съседни
строежи или участници в движението;
8. за строежите от I до III КФС да е с
осигурено резервно захранване.
(2) Осветителните тела се монтират върху
пилони, фасади на сгради или върху строителни съоръжения на височина най-малко
3 m. Когато се използват за наблюдение на
ог радите и ог радните съоръжени я, осветителните тела се монтират върху пилони,
които са различни от пилоните на оградите
и оградните съоръжения, на разстояние не
по-малко от 3 m от тях.
(3) Охранителното осветление в зависимост
от строежа и наличието на видеонаблюдение
може да бъде изградено чрез автоматично
задействане при наличие на движение или
да бъде поддържано постоянно през тъмните
часове на денонощието.
(4) Охранителното осветление към входовете на строежите, предвидено за контрол на
достъпа, следва да отчита разположението
на осветителните тела, като при монтаж да
бъде насочено така, че светлината да попада
върху лицето на посетителя и да осигурява
неговата идентификация.
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(5) Външното осветление (фасадно, монументално, ландшафтно, декоративно) на
сгради и съоръжения може да се проектира
като част от охранителното осветление.
Г л а в а

ш е с т а

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СРЕДСТВАТА И СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА
ФИЗИЧЕСКИЯ ДОСТЪП
Чл. 30. (1) Контролът на физическия достъп се осигурява чрез технически средства и
системи, с които се:
1. определят и прилагат класовете/нивата
на право за достъп;
2. извършва проверка, проследяване и
съхраняване на данни за достъпа до строеж
и/или до отделни обекти в него.
(2) Контролът на физическия достъп включва КПП, сертифицирани технически средства
и електронни системи.
Чл. 31. (1) За строежите в зависимост от
тяхното предназначение се осигурява охранителен контролно-пропускателен режим чрез
изграждане на необходимия брой на входноизходни КПП.
(2) Резервни или непостоянно използвани
КПП се допускат, когато това е свързано със
спецификата на ползване на строежа, при условие че по време на тяхното неизползване не
се нарушават изискванията към сигурността
на строежа.
(3) Железопътният транспорт, предвиден
на територията на производствени, стопански
или други строежи, се осигурява с охранителен
контролно-пропускателен режим чрез един
обединен или по един входен и изходен КПП.
Чл. 32. За изпълнение на контролно-пропускателен режим на входно-изходните КПП се
предвиждат технически средства за контрол и
допълнителни съоръжения (подвижни стълби,
платформи, площадки и др.), които осигуряват възможност за проверка на посетители,
превозни средства и товари.
Чл. 33. (1) За строежите от I до ІV КФС
се изграждат електронни системи за контрол
на достъпа.
(2) При изграждане на системите се оценяват класът на устойчивост на взлом на
вратите и на вгражданите електромеханични
ключалки и брави, върху които ще се монтират елементите на системата за достъп.
Цялостната система следва да има един и
същи клас на сигурност.
(3) Стандартите и класовете на сигурност на
системите за контрол на достъпа в зависимост
от КФС са посочени в т. 8 от приложение № 3.
Г л а в а

с е д м а

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
АЛАРМЕНИТЕ СИСТЕМИ
Чл. 34. (1) Алармените системи за сигурност включват системите срещу проникване
и нападение и системите за видеонаблюдение.
Те се проектират и изграждат задължително
за строежи от I до III КФС, като се отчита
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тяхната специфика и разположението на отделните обекти. В тези случаи се предвижда
изграждане на служебни помещения за разполагане на център за нaблюдение и приемане
на алармени сигнали и персонал, обслужващ
системите.
(2) При строежи и обекти в тях с открит
достъп, в които се работи с благородни метали,
парични средства, движими културни ценности
със статут на национално богатство, оръжия,
боеприпаси, опиати и наркотични средства и
материали, се предвижда инсталация на алармена система срещу нападение („паник бутон“).
Чл. 35. Стандартите и класовете на сигурност на алармените системи в зависимост от
КФС на строежите са посочени в т. 9.1 и 9.2
от приложение № 3.
Чл. 36. (1) При проектиране и/или изграждане на алармените системи в съответствие с
изисквания за тях клас на сигурност следва:
1. да се отчитат изискванията на съответните стандарти за системите, техните елементи
и осигуряваният клас на сигурност съгласно
т. 9.1 и 9.2 от приложение № 3;
2. да се спазват изискванията на производителя относно местата и начина на монтаж
на отделните сертифицирани елементи и
условията за използването им;
3. да е осигурена защита срещу възможни
действия за умишлено прекъсване и повреждане;
4. да притежават самостоятелно захранване,
като за строежите от I до III КФС захранването
следва да осигурява непрекъсната работа на
системите за не по-малко за 24 часа.
(2) Проектната документация на системите по ал. 1 включва в съответните части на
инвестиционния проект:
1. обяснителна записка;
2. технически спецификации, посочващи
всички използвани технически средства по
вид, модел, производител и количество;
3. блокова схема, отразяваща конфигурацията на системата;
4. чертежи за разполагане на техническите
елементи и окабеляване.
(3) Проектите на системите по ал. 1 се изготвят заедно с техническия проект на строежа
с оглед съгласуване и отразяване в работните
чертежи и спецификации на елементите за захранване и на трасетата за скрито структурно
окабеляване на системите, както и местата
на разполагане на съответното техническо
оборудване (захранване, сървъри и др.).
(4) Проектите на алармените системи за
строежите от І до ІІІ КФС по искане на възложителя се съгласуват със специализираните
органи на МВР.
(5) Системата за видеонаблюдение за стадиони и големи спортни зали и съоръжения
от II и III КФС се проектира и изгражда от
елементи, които осигуряват възможност за
наблюдение както на отделни зрители, така
и на група от зрители.
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Г л а в а

о с м а

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА
ФИЗИЧЕСК А ЗАЩИТА
Чл. 37. (1) Сгради и помещения за нуждите
на персонала, отговарящ за експлоатацията на
елементите за физическа защита на строеж,
се проектират в зависимост от заданието за
проектиране и КФС на строежа и/или обекта
в него съгласно чл. 7.
(2) Видът, броят и площите на сградите
и помещенията по ал. 1 се определят при
отчитане на числеността и функциите на
персонала за физическа защита, броя и вида
на необходимите технически съоръжения,
системи и транспортни средства.
(3) За изграждане на центъра за наблюдение
и приемане на алармени сигнали се спазват
изискванията на стандарта съгласно т. 10 от
приложение № 3.
(4) За стадиони и големи спортни зали и
съоръжения от II и III КФС се проектират
и изграждат:
1. команден (наблюдателен) пункт, който
осигурява пряка видимост върху игралното
поле и трибуните на спортните съоръжения;
2. помещение за изолиране на правонарушители.
Чл. 38. (1) Когато физическата сигурност
на строеж се осъществява от звена на МВР,
сградите и помещенията по чл. 37, техните
местоположение, брой и вид се определят от
териториалните органи на МВР.
(2) Сградите и помещенията по ал. 1 се
предоставят за стопанисване и управление
на МВР.
Чл. 39. Помещенията за транспортните
средства освен съгласно наредбата се проектират при спазване на условията и техническите
изисквания за съхранение, експлоатация и
ремонт на моторните превозни средства.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Алармени системи срещу проникване и нападение“ са сигнално-охранителни
и известителни системи, предназначени за
откриване, за установяване на наличието на
опит да бъдат преодолени или разрушени физическите бариери от системи за физическа
защита на строеж и за подаване на сигнал при
нерегламентирано влизане, опит за влизане
и/или при нападение на наблюдаван строеж,
които включват централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за
сигнализация и устройства за предаване на
сигнали на разстояние.
2. „Блиндирани врати“ са основни врати,
притежаващи ІІІ и по-висок клас на устойчивост на взлом съгласно посочения в т. 1 от
приложение № 3 стандарт.
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3. „Дост ъпни външни стени, подове и
покриви“ са: всички външни/фасадни стени на приземния етаж/ниво, терасовидни
етажи, етаж, непосредствено над приземен
и под последен етаж/ниво; фундаментната
и покривната плоча на строежа. Към тях
спадат и всички вътрешни стени и плочи на
строежа, определящи границите на отделни
зони и обекти, притежаващи по-висок КФС
от този на строежа.
4. „Достъпни прозорци и врати“ са прозорци и врати (без определените като основни) в
един строеж, които могат да бъдат достигнати
с помощта на елементарни средства. Освен
намиращите се на достъпни етажи/нива към
тях могат да бъдат причислени и тези, които
са на покривите, на терасовидни етажи, непосредствено над приземен и под последен
етаж/ниво или тези, които са към достъпни
балкони, лоджии или тераси.
5. „Задържащи достъпа съоръжения“ са
съоръженията за възпрепятстване достъпа на
лица и транспортни средства до охранявания
строеж, които се разполагат в близост или
върху физическите бариери, в т. ч.:
а) физически (кльонови допълнения – единични и двойни, шипове, бодливи рулони от
тел, ламели, мрежи и др.);
б) звукозаглушаващи;
в) светлиннозаслепяващи;
г) химически вещества, които образуват
дим, пяна, представляват залепващи вещества и др.
6. „Заключващи устройства“ са всички
брави, ключалки и катинари, предотвратяващи отварянето на врати, прозорци, капаци
(щори, ролетки), решетки, без използване на
механичен, електронен или друг способ.
7. „Защитно остъкляване“ представлява
прозрачен многослоен материал, притежаващ
свойства на стъкло, устойчив на ръчна атака
и/или куршуми, и/или налягане при експлозия.
8. „Клас на физическа сигурност“ (КФС)
е класификатор на строежите или отделни
обекти в тях в зависимост от степента на
съществуващия риск от посегателства при
тяхната експлоатация.
9. „Обект“ е самостоятелен строеж или
реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор
по Закона за кадастъра и имотния регистър.
10. „Ограда“ – съоръжение около имот и/
или строеж, което го предпазва от нерегламентирано проникване.
11. „Оградни съоръжения“ са всички видове
врати, монтирани на оградата, със задвижващи
и заключващи устройства към тях; задържащи,
спиращи и контролиращи достъпа съоръжения, разположени преди, след и на самото
съоръжение или до сградата, неподвижно или
задвижвани ръчно или автоматично.
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12. „Основни врати“ са входните врати (на
строеж или отделни обекти в него) с основно предназначение за осигуряване на преход
между прилежащата територия и строежа или
между общите му части и самостоятелните
обекти в него.
13. „Посегателства“ са актове на неправомерно въздействие и/или проникване в строежа.
14. „Системa за видеонаблюдение“ е система
за наблюдение, формирана от телевизионни
камери, устройства за контрол, предаване и
управление на сигнала до определено място
(център за наблюдение), оборудвано с монитори, видеомагнетофони, видеомултиплексори,
превключватели и др., необходими за наблюдение и/или заснемане на определена зона/и
за сигурност.
15. „Системи за контрол на достъпа“ са
всичк и видове биомет рични, елект ронни
или магнитни четящи устройства, кодирани
бутонни устройства и др., които при подадена
команда деблокират спиращите съоръжения
или заключващите устройства, като осигуряват възможност и за запазване/изпращане
на информацията в контролен пункт/център
за наблюдение.
16. „Система за периметрова охрана“ е
алармена система за сигурност, монтирана за
контрол на оградата и/или на полосата между
две огради и/или прилежащата територия на
строежа.
17. „Спиращи достъпа съоръжения“ са подвижни и неподвижни съоръжения около строежите и/или техните огради, ограничаващи
или спиращи движението на превозни средства, като различни видове бариери, барикади,
стълбове, рогатки, парапетни ограничители,
стоманобетонни блокове, ровове, боларди (потъващи в земята защитни метални цилиндри),
неравности по пътната настилка и др.
18. „Строежи“ са строежите, определени с
§ 5, т. 38 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.
19. „Технически средства за контрол“ са
скенери за проверка на посетители и техния
багаж, входяща кореспонденция, пощенски
пратки и превозни средства (металдетекторни
рамки, ръчни металдетектори, детектори за
откриване на експлозиви), огледала за проверка на превозни средства и др.
20. „Устойчивост на взлом“ е свойство на
конструкцията на строежа и физическите
бариери да устоят на опитите за проникване
с взлом, удостоверено чрез извършени изпитвания и оценка за съответствието им с
изискванията на съответните стандарти.
21. „Устойчивост на експлозия“ е свойство
на конструкцията на строежа и вложените/
монтираните елементи да устоят на разрушително действие на ударна вълна, образуваща
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се при взрив, удостоверено чрез извършени
изпитвания и оценка за съответствието им с
изискванията на съответните стандарти.
22. „Устойчивост на куршуми“ е свойство
на монтажните елементи (врати, прозорци,
капаци и защитно остъкляване) да оказват
съпротивление срещу изстрели от определено
оръжие и боеприпаси, удостоверено чрез извършени изпитвания и оценка за съответствието
им с изискванията на съответните стандарти.
23. „Физически бариери“ са всички видове
огради; оградни съоръжения; врати, прозорци,
капаци (щори, ролетки за врати и прозорци)
и решетки; заключващи устройства; защитно
остъкляване; хранилища за ценности; тунелни
проходни съоръжения, включително и подвижни, за безопасно придвижване (влизане
и излизане) на състезатели и служебни лица
до и от игралното поле на стадиони и други
спортни съоръжения.
24. „Физическа сигурност на строеж“ е
съвкупност от елементи и продукти за защита, използвани при изграждане на строежите, осигуряващи тяхната устойчивост срещу
посегателства.
25. „Хранилища за ценности“ са всички
шкаф-сейфове, сейфове, депозитни системи
и трезорни помещения (монолитни или модулни) с техните трезорни врати в строежите,
предназначени за съхраняване и сигурност на
ценно/опасно имущество от кражба с взлом
или огън.
26. „Център за наблюдение и приемане на
алармени сигнали“ – постоянно обслужван
център, в който постъпва информация за
състоянието на една или повече алармени
системи срещу проникване и нападение и
системи за видеонаблюдение.
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§ 2. Наредбата е преминала процедурата за
обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от
2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/
ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 169, ал. 4 ЗУТ и отменя Наредба № 7 от
1998 г. за системите за физическа защита на
строежите (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; попр.,
бр. 82 от 1998 г.; изм., бр. 52 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 84 от 2000 г.; попр., бр. 93 от 2000 г.).
§ 4. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по
одобряване и производството по издаване на
разрешение за строеж започват след влизането є в сила.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се счита датата на
внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.
§ 5. Наредбата влиза в сила три месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2

Елементи и продукти за защита според КФС на строежите
Клас на Степен на
Елементи и продукти за физическа защита
физичес риск за
задължителни:
препоръчителни:
ка систроежа/
елементи
продукти
елементи
продукти
гурност
обекта
1
2
3
4
5
6
V
много
Физически ба- – Основни врати, устойчиви Фи зи че ск и – Монтаж в основните
ниска
риери
на взлом
бариери
врати на заключващи
устройства с по-висок
клас на сигурност;
– Огради;
– Достъпни прозорци
и врати, устойчиви
на взлом, или монтаж
върху тях на капаци и
решетки, устойчиви
на взлом;
– Хранилища за ценности*
Охранително осветление
А л а р м е н и – Алармена система
системи
срещу проникване

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

Клас на Степен на
физичес риск за
ка систроежа/
гурност
обекта
1

2

IV

ниска

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Елементи и продукти за физическа защита
задължителни:

препоръчителни:

елементи

продукти

елементи

продукти

3

4

5

6

Физически бариери

– Основни врати, устойчиви Фи зи че ск и – Монтаж в основните
на взлом;
бариери
врати на заключващи
– Огради
устройства с по-висок
клас на сигурност;
– Достъпни прозорци
и врати, устойчиви
на взлом, или монтаж
върху тях на капаци и
решетки, устойчиви
на взлом;
– Хранилища за ценности

Охранително
осветление
Компоненти
за контрол на
физическ ия
достъп

– Електронна система за Компоненти – КПП
контрол на достъпа
за конт рол
на физичес
кия достъп
А л а р м е н и – Алармена система
системи
срещу проникване и
нападение;
– Система за видеонаблюдение

III

средна

Физически бариери

– Огради със съоръжения;
– Спиращи и контролиращи
достъпа съоръжения;
– Блиндирани врати;
– Устойчиви на взлом достъпни прозорци и врати или
монтаж върху тях на капаци и
решетки, устойчиви на взлом;
– Устойчиви на взлом капаци
или решетки върху налични
проходи, колектори и въздуховоди;
– Хранилища за ценности

Охранително
осветление
Компоненти
за контрол на
физическия
достъп

– КПП;
Компоненти – Технически средства
– Електронна система за за конт рол за контрол
контрол на достъпа
на физичес
кия достъп

Алармени системи

– Система срещу проникване А л а р м е н и – Система за перии нападение;
системи
метрова охрана
– Система за видеонаблюдение

Служебни помещения и
оборудване

– Помещения за персонала
за охрана и разполагане на
техническите съоръжения и
системи

С л у ж е б н и – Център за наблюпомещени я дение и приемане на
и оборудва- алармени сигнали
не

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

Клас на Степен на
физичес риск за
ка систроежа/
гурност
обекта
1

2

II

висока

ВЕСТНИК
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Елементи и продукти за физическа защита
задължителни:

препоръчителни:

елементи

продукти

елементи

продукти

3

4

5

6

Физически бариери

– Огради със съоръжения;
Фи зи че ск и
– Задържащи, спиращи и кон- бариери
тролиращи достъпа съоръжения;
– Блиндирани врати;
– Устойчиви на взлом достъпни прозорци и врати или
монтаж върху тях на капаци и
решетки, устойчиви на взлом;
– Устойчиви на взлом капаци
или решетки върху налични
проходи, колектори и въздуховоди;
– Хранилища за ценности*

– Врати, прозорци, защитно остъкляване с
устойчивост на куршуми и взривяване

Охранително
осветление
Компоненти
за контрол на
физическия
достъп
Алармени системи

Служебни
помещения и
оборудване
I

много
висока

Физически бариери

– КПП;
– Технически средства за контрол;
– Електронна система за
контрол на достъпа
– Система срещу проникване и
нападение;
– Система за видеонаблюдение;
– Система за периметрова охрана
– Помещения за персонала за
охрана и разполагане на техническите съоръжения и системи;
– Център за наблюдение и приемане на алармени сигнали
– Огради със съоръжения;
Фи зи че ск и
– Задържащи, спиращи и кон- бариери
тролиращи достъпа съоръжения;
– Блиндирани врати;
– Устойчиви на взлом достъпни прозорци и врати или
монтаж върху тях на капаци и
решетки, устойчиви на взлом;
– Устойчиви на взлом капаци
или решетки върху налични
проходи, колектори и въздуховоди;
– Хранилища за ценности*

Охранително
осветление
Компоненти
за контрол на
физическия
достъп

– КПП;
– Технически средства за контрол;
– Електронна система за
контрол на достъпа

Алармени системи

– Система срещу проникване
и нападение;
– Система за видеонаблюдение;
– Система за периметрова
охрана

– Врати, прозорци, защитно остъкляване с
устойчивост на куршуми и взривяване
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Клас на Степен на
физичес риск за
ка систроежа/
гурност
обекта
1

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Елементи и продукти за физическа защита
задължителни:

2

препоръчителни:

елементи

продукти

елементи

продукти

3

4

5

6

Служебни
помещения и
оборудване

– Помещения за персонала
за охрана и разполагане на
техническите съоръжения и
системи;
– Център за наблюдение и
приемане на алармени сигнали

Забележка. * Хранилищата за ценности са задължителни при строежи/обекти, посочени в чл. 27, ал. 1.

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 2
Класификатор на строежите по КФС
Клас на физическа № по
сигурност
ред

Видове строежи

I клас
1.

Сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет и
министерствата.

2.

Сгради и обекти за съхранение и печат на парични средства, ценни книжа
и монетно производство.

3.

Централни комплекси, сгради и обекти за съобщения, телекомуникации,
телевизия, радио, включително телекомуникационни и диспечерски обекти на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

4.

Централно диспечерско управление на енергийната система и прилежащите
му диспечерски управления.

5.

Сгради и съоръжения на централно управление и центрове за обслужване
на въздушното движение.

6.

Сгради и съоръжения на електрически централи, топлоелектрически централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия,
отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна
енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност над 100 MW.

7.

Сгради и съоръжения за управление и обслужване на електрически далекопроводи над 110 kV и трансформатори над 1000 kVA, електрически подстанции над 220 kV.

8.

Сгради и съоръжения към язовири с обем над 50 млн. куб. м или с височина
на язовирната стена над 80 м.

9.

Сгради и съоръжения за съхранение на отпадъци от отработено ядрено гориво.

10.

Национални музеи и недвижими културни ценности с категория „световно
значение“ и „национално значение“, както и охранителните им зони.

11.

Сгради и съоръжения на летища за обществено ползване за редовни граждански полети, включително самолетни писти, приемни сгради за пътници
и товари (пътнически и карготерминали), хангари, диспечерски кули за
ръководство и контрол на въздушния трафик.

12.

Сгради за обществено обслужване в областта на водния и железопътния
транспорт – приемни сгради на пристанища и пристанищни комплекси,
фериботни комплекси и основни железопътни възли.

13.

Сгради и съоръжения на електрически централи, топлоелектрически централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия,
отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна
енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност от 25 до 100 MW.

14.

Сгради и съоръжения към комплекси за добив на въглища за топлоелектрически централи.

II клас

БРОЙ 1
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Клас на физическа № по
сигурност
ред

ВЕСТНИК
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Видове строежи

15.

Сгради и съоръжения на метрополитени – станции на метро, сгради и
съоръжения за безопасност, електрификация, сигнализация, осветление,
вентилация и климатизация.

16.

Сгради и съоръжения на електрически далекопроводи, строежи към електрически подстанции, трансформатори от 400 до 1000 kVA, понижителни и
разпределителни станции към електропроводи от 10 до 110 kV.

17.

Сгради и съоръжения на централни водопроводи – от водоизточника до
водоснабдителния резервоар на населени места с над 50 000 жители.

18.

Пречиствателни станции за питейни води и I санитарно-охранителна зона
около водоизточници за питейно водоснабдяване.

19.

Сгради и съоръжения за обслужване на магистрални оптични кабели и
линии за съобщения.

20.

Производствени сгради и комплекси или обекти в тях за нефтопреработващата промишленост.

21.

Сгради и съоръжения за обслужване на магистрални газопроводи и магистрални продуктопроводи на нефтопреработващата промишленост, хранилища
за природен газ, складове и складови бази за нефт и нефтопродукти.

22.

Производствени сгради и комплекси или обекти в тях, производствени лаборатории, строителни съоръжения (басейни, резервоари, силози, бункери,
кули и др.) или отделни производствени и др. помещения на добивната и
преработващата промишленост, на машиностроенето и приборостроенето и
др., за преработка и съхранение на отровни и/или пожароопасни материали
и вещества.

23.

Складове и складови бази за съхранение на отровни и пожароопасни материали и вещества.

24.

Хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на
опасни отпадъци.

25.

Строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии.

26.

Обекти в сгради и комплекси за обществено обслужване в областта на
образованието, лаборатории или помещения в тях, в които се работи и се
съхраняват силнодействащи отровни вещества, материали, отделящи вредни
тежки газове, радиоактивни вещества, радиоактивни отпадъци, опиати и
наркотични средства и др.

27.

Сгради и комплекси за научна, развойна и проектантска дейност, институти,
лаборатории или помещения в тях за работа и съхранение на силнодействащи
отровни вещества, материали, отделящи вредни тежки газове, радиоактивни
вещества, радиоактивни отпадъци, опиати и наркотични средства, материали,
носители на конфиденциална информация и скъпоструваща апаратура и др.

28.

Производствени сгради и комплекси, лаборатории и производствени помещения на добивната и преработващата промишленост, на машиностроенето
и приборостроенето и др., преработване и съхранение на значителни количества благородни и тежки метали, радиоактивни вещества, радиоактивни
отпадъци, силнодействащи отровни вещества, материали, отделящи вредни
газове, опиати и наркотични средства и др.

29.

Складове и складови бази за съхранение на радиоактивни вещества, радиоактивни отпадъци, силнодействащи отровни вещества, материали, отделящи
вредни газове, опиати и наркотични средства, продукти за секретни производства, ракетни противоградни бази, държавния резерв и др.

30.

Сгради за производство и съхранение на взривни вещества, огнестрелни
оръжия и боеприпаси и за ремонт (разснарядяване) на боеприпаси; лаборатории за изпитване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси
и площадки за унищожаване на взривни вещества и боеприпаси и др.

31.

Лаборатории или помещения в специализирани здравни заведения за съхранение на лекарствени средства, представляващи опиати и наркотични средства, радиоактивни изотопи и скъпоструваща диагностична апаратура и др.
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32.

Строежи към хидротехнически съоръжения – язовири с обем от 30 до 50
млн. куб. м или с височина на язовирната стена от 50 до 80 м.

33.

Национални и регионални стадиони и големи спортни зали и съоръжения
с капацитет над 3000 души.

34.

Сгради на кредитни и финансови институции и частни обществени трезори
(сейфове) за съхранение и извършване на операции за съхраняване на ценни
книги, парични средства, ценности и ценни книги, други вещи и документи.

35.

Сгради и обекти за обществено обслужване за търговия със злато и златарски изделия от масивно злато, с благородни метали, отровни вещества и
лекарствени средства, представляващи опиати и наркотични средства, и др.

36.

Сгради за административно обслужване на населението – сгради за органите
на държавната власт, на съдебната власт и Агенция „Митници“ и др.

37.

Сгради и съоръжения на територията на ГКПП.

38.

Сгради на посолства, резиденции и легации.

39.

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места
за посетители и/или с височина над 30 м.

40.

Регионални музеи или обекти в тях, както и сгради в границите на охранителни зони на археологически резервати, извън урбанизирани територии, в
които се съхраняват и излагат движими културни ценности със статут на
национално богатство.

41.

Сгради и съоръжения или отделни обекти в тях за обществено обслужване
с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет до 1000
места за посетители.

42.

Сгради за обществено обслужване в областта на образованието извън тези,
в които се работи с опасни материали.

43.

Сгради за обществено обслужване в областта на транспорта – приемни сгради за пътници и товари (пътнически и карготерминали) към железопътни
гари, автогари, станции на въжени линии.

44.

Сгради или отделни обекти в тях за обществено обслужване в областта на
културата и изкуството – многофункционални комплекси за културни дейности от национално и регионално значение, музеи и художествени галерии
от национално и регионално значение.

45.

Сгради или отделни обекти в тях за обществено обслужване в областта на
здравеопазването и социалните грижи – болници, поликлиники, диспансери
за психично- и заразноболни и здравни пунктове, специализирани здравни
заведения, заведения за социални грижи, здравни заведения за неотложна
медицинска помощ.

46.

Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки,
в които се работи и/или се съхраняват отровни вещества и лекарствени
средства, представляващи опиати и наркотични средства.

47.

Сгради или отделни обекти в тях за обществено обслужване, включващи:
магазини за търговия с огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, складове (хранилища) за огнестрелни оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия към магазини; складове на спортни организации,
стрелбища, музеи, театри и др.; работилници за ремонт на огнестрелни
оръжия; стрелбища (закрити и полузакрити).

48.

Сгради или помещения на регионална инспекция по околната среда и водите и дезинфекционни станции, в които се работи и/или се съхраняват
отровни препарати.

49.

Сгради за административно обслужване на органите на местното само
управление.

50.

Производствени сгради и комплекси или обекти в тях на хранително-вкусовата промишленост.

III клас

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

Клас на физическа № по
сигурност
ред

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Видове строежи

51.

Сгради и съоръжения към летища за агротехническа защита, спортни и
учебни летища.

52.

Сгради и съоръжения към бензиностанции и газостанции.

53.

Сгради и съоръжения към хидротехнически съоръжения – язовири до 30
млн. куб. м или с височина на язовирната стена до 50 м.

54.

Сгради и съоръженията на централни водопроводи – от водоизточника до
водоснабдителния резервоар на населени места до 50 000 жители.

55.

Сгради и съоръжения към териториални диспечерски управления и електрически подстанции, трансформатори от 400 до 1000 kVA, понижителни и
разпределителни станции към електропроводи от 10 до 110 kV вкл.

56.

Сгради и съоръжения на електрически централи, топлоелектрически централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия,
отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна
енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност до 25 MW.

57.

Сгради и съоръжения на депа и автобази за трамвайни и тролейбусни линии, кабинкови и открити въжени линии; рибарски, яхтени пристанища и
пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща,
водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортноразвлекателни плавателни съдове.

58.

Сгради и съоръжения за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги в
самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ) с капацитет над 100
паркоместа, автоморги, места/помещения за продажба на авточасти втора
употреба и площадки за събиране, разкомплектоване, съхраняване и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства и електроника.

59.

Стадиони и спортни зали и съоръжения с капацитет под 3000 души.

60.

Недвижими културни ценности с категория „местно значение“.

61.

Сгради и съоръжения към инсталации за третиране на отпадъци (битови,
строителни и производствени).

62.

Недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение“.

63.

Сгради и съоръжения за трансформатори до 400 kVA към електропроводи
до 10 kV.

64.

Сгради и съоръжения към съобщителни (базови) станции на кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали в урбанизирани
територии.

65.

Локални пречиствателни сгради и съоръжения към водоснабдителната мрежа
и съоръжения към тях в урбанизирани територии.

66.

Жилищни и смесени сгради със средно и високо застрояване.

67.

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена
площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители извън тези,
в които се работи с опасни материали.

68.

Производствени сгради с капацитет до 100 работни места, съоръжения и
складове към тях извън тези, в които се работи с опасни материали.

69.

Складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръжения към тях
извън тези, в които се работи с опасни материали.

70.

Сгради и съоръжения за паркинг-гаражи, гаражи, открити паркинги и автокъщи в самостоятелни ПИ с капацитет от 50 до 100 паркоместа.

71.

Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, включително
строежи от допълващо застрояване.

72.

Открити паркинги в самостоятелни УПИ с капацитет до 50 паркоместа.

IV клас

V клас
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БРОЙ 1

Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2, чл. 10, ал. 3,
чл. 21, ал. 1, чл. 25, чл. 26, ал. 2 и 4,
чл. 27, ал. 3, чл. 33, ал. 3, чл. 35,
чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 3, § 1, т. 2
Приложими стандарти за продуктите, влагани в елементите за физическа защита на строежите
№
по
ред
1.

2.

3.

Продукт

Врати*

Прозорци,
остъклени
и окачени
фасади*

Капаци
(щори,
ролетни
врати)*

Характеристика

Стандарти за
изисквания/
класификация

Препоръчителни минимални класове на сигурност за
продукт ите според класа на физическа сигурност на строежа
I

II
Клас RC 3

III
Клас
RC 2

IV

Устойчивост на БДС EN 1627
взлом

Клас RC 3

Клас
RC 2

Устойчивост на БДС EN 1522
куршуми

Клас FB 3 (NS) Клас FB 2 (NS) не се
не се
посочва посочва

V
Клас
RC 1
не се
посочва

Устойчивост на БДС EN 13123-2 Клас EXR 2
експлозия

Клас EXR 1

не се
не се
посочва посочва

не се
посочва

Устойчивост на БДС EN 1627
взлом

Клас RC 3

Клас RC 2

Клас
RC 2

не се
посочва

не се
посочва

Устойчивост на БДС EN 1522
куршуми

Клас FB 3 (NS) Клас FB 2 (NS) не се
не се
посочва посочва

не се
посочва

Устойчивост на БДС EN 13123-2 Клас EXR 2
експлозия

Клас EXR 1

не се
не се
посочва посочва

не се
посочва

Устойчивост на БДС EN 1627
взлом

Клас RC 3

Клас RC 2

Клас
RC 1

не се
посочва

не се
посочва

Устойчивост на БДС EN 1522
куршуми

Клас FB 3 (NS) Клас FB 1 (NS) не се
не се
посочва посочва

не се
посочва

Устойчивост на БДС EN 13123-2 Клас EXR 2
експлозия

Клас EXR 1

не се
не се
посочва посочва

не се
посочва

Клас RC 2

Клас
RC 1

не се
посочва

4.

Решетки*

Устойчивост на БДС EN 1627
взлом

5.

Заключващи устройства
(за информация)

Заключващите устройства се оценяват и класифицират по изискванията на стандартите, посочени в т. 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4 на таблицата.
Тези устройства са част от строителния обков на посочените в т. 1, 2 и 3 продукти. Тяхното
самостоятелно съответствие с изискванията на посочените стандарти не гарантира съответния клас на устойчивост на взлом на целия комплект.
Посочените за тях стойности в таблицата се дават само за информация при необходимост от
замяна на заключващите устройства в налични врати, прозорци и капаци, притежаващи доказан клас на устойчивост на взлом.

5.1. Механични Сигурност,
брави и
свързана с
ключалки
ключа

5.2. Електромеханични
брави и
ключалки

5.3. Секретен
патрон за
механични
брави

БДС EN 12209

Клас RC 3

не се
посочва

Клас B

Клас B

Клас B

Клас B

Клас B

Устойчивост
срещу силово
въздействие

Клас 4

Клас 4

Клас 3

Клас 3

Клас 3

Сигурност, свър- БДС EN 14846
зана с ключа
(при използване на механичен ключ)

Клас В

Клас В

Клас В

Клас В

Клас В

Устойчивост
срещу силово
въздействие

Клас 4

Клас 4

Клас 3

Клас 3

не се
посочва

Сигурност, свър- БДС EN 1303
зана с ключа

Клас 4

Клас 4

Клас 4

Клас 4

Клас 4

Устойчивост
срещу силово
въздействие

Клас C

Клас C

Клас C

Клас C

Клас C

БДС EN 14846

БРОЙ 1
№
по
ред

Продукт

ДЪРЖАВЕН
Характеристика

5.4. Дръжки/
Устойчивост
шилдове на срещу силово
врати
въздействие
6.

7.

Защитно
остъкля
ване **

Устойчивост
срещу ръчна
атака

Стандарти за
изисквания/
класификация

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Препоръчителни минимални класове на сигурност за
продукт ите според класа на физическа сигурност на строежа
I

II

III

IV

V

БДС EN 1906

Клас 3

Клас 3

Клас 2

Клас 2

Клас 1

БДС EN 356

Клас P5А

Клас P4А

Клас
P2А

не се
посочва

не се
посочва

Устойчивост на БДС EN 1063
куршуми

Клас BR 3 NS Клас BR 3 NS

не се
не се
посочва посочва

не се
посочва

Устойчивост на БДС EN 13541
налягане при
експлозия

Клас ER 2 NS Клас ER 1 NS

не се
не се
посочва посочва

не се
посочва

Хранилища за ценности***

7.1. Сейф-шкафове

Устойчивост
БДС EN 14450
срещу кражба с
взлом

7.2. Сейфове

Устойчивост
БДС EN 1143-1
срещу кражба с
взлом

Необходимият клас на устойчивост на продуктите се не се
определя в зависимост от стойността и опасността посочва
на съхраняваните в тях материали, независимо от
класа на сигурност на строежа.
не се
посочва

7.3. Трезорни
Устойчивост
БДС EN 1143-1
помещения срещу кражба с
и трезорни взлом
врати

не се
посочва

7.4. Депозитни
сейфове

не се
посочва

Устойчивост
БДС EN 1143-2
срещу кражба с
взлом

8.

Електронна Сигурност на
система за системата
контрол на
достъпа****
(и нейните
елементи)

БДС EN 60839- Клас 3
11-1

9.

Алармени системи за сигурност

Клас 2

Клас 2

Клас 1

не се
посочва

9.1. Система сре- Сигурност на
щу проник- системата
ване и нападение****
(и нейните
елементи)

БДС EN 50131-1 Клас 3

Клас 2

Клас 2

не се
посочва

не се
посочва

9.2. Системa за Сигурност на
в и д е о н а б - системата
людение****
(и нейните
елементи)

БДС EN 62676-1-1 Клас 3

Клас 2

Клас 2

не се
посочва

не се
посочва

10. Ц е н т ъ р з а Сигурност
наблюдение
и приемане
на алармени
сигнали

БДС EN 50518-1 Посоченият стандарт регламентира изис- не се
кванията за разположението, конструк- посочва
цията и елементите на центъра.

не се
посочва

Основните насоки за проектиране, които се отнасят до физическата сигурност на видовете строежи и прилежащите им територии, са отразени в техническите доклади/спецификации СД CEN/TR (TS) 14383 „Предот
вратяване на престъпления при проектиране и планиране на сгради“ от част 2 до част 5.

С Т Р.
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Забележки:
* Продуктите врати, прозорци, капаци и решетки
се класифицират по:
БДС EN 1627 в шест класа на устойчивост на
взлом от RC 1 (минимален) до RC 6 след изпитванията за статично натоварване по БДС EN 1628,
динамично натоварване по БДС EN 1629 и ръчно
разбиване по БДС EN 1630.
– Вратите, прозорците и капаците се класифицират по:
БДС EN 1522 в осем класа на устойчивост на
куршуми от FB1 (минимален) до FB7 и един допълнителен FSG на основание проведено изпитване по
БДС EN 1523 в зависимост от вида на оръжието,
калибъра и използвания боеприпас. Към всеки клас
съществуват обозначения S – наличие на осколки,
и NS – липса на осколки, зад продукта; и
БДС EN 13123-2 в четири класа на устойчивост
на експлозия от EXR1 до EXR4. Към всеки клас
съществуват обозначения S – наличие на осколки,
и NS – липса на осколки, зад продукта.
** Защитното остъкляване се класифицира по:
БДС EN 356 в осем класа на устойчивост срещу
ръчна атака – P1A (минимален), P2A, P3A, P4A,
P5A, P6B, P7B и P8B;
БДС EN 1063 в девет класа на устойчивост
на куршуми от BR1 (минимален) до BR 7 и два
допълнителни класа GS1 и GS2 в зависимост от
вида на оръжието, калибъра и използвания боеприпас. Към всеки клас съществуват обозначения
S – наличие на осколки, и NS – липса на осколки,
зад остъкляването;
БДС EN 13541 в пет класа на устойчивост на
експлозия от ER1 (минимален) до ER5. Към всеки
клас съществуват обозначения S – наличие на осколки, и NS – липса на осколки, зад остъкляването.
*** Хранилищата за ценности се класифицират по:
БДС EN 14450 в два к ласа на устойчивост
на взлом – S1 и S2 за сейф-шкафовете (метални
шкафове);
БДС EN 1143-1 в единадесет класа на устойчивост на взлом от 0 (минимален) до X за сейфове
и в 14 класа на устойчивост на взлом от 0 до XIII
за трезорни помещения и трезорни врати;
БДС EN 1143-2 в шест класа на устойчивост на
взлом от D-0 (минимален) до D-V за депозитни
сейфове и в девет класа на устойчивост на взлом
от N-II (минимален) до N-X за нощни сейфове.
**** Алармените системи за сигурност се класифицират съгласно указаните стандарти в четири
класа на сигурност в зависимост от защитата от
нерагламентирана намеса върху елементите им. В
таблицата не са посочени изисквания към техните
съставни елементи.
10543

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства от категория L
(обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 67
от 2006 г., бр. 77 от 2013 г. и бр. 72 от 2014 г.)
§ 1. Създава се чл. 52а:
„Чл. 52а. (1) Когато ЕС сертификат за
одобряване на типа е станал невалиден на

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

основание чл. 37, параграф 2, буква „а“ от
Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г.
относно одобряването и надзора на пазара на
дву-, три- и четириколесни превозни средства
(ОВ, L 60 от 2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 168/2013“, превозните
средства, последни от дадена серия, които
съответстват на тип превозно средство, чието
ЕС одобряване на типа е станало невалидно,
се предоставят на пазара, регистрират или
пускат в употреба при условията, сроковете
и количествените ограничения, определени в
чл. 44 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Предоставянето на пазара, регистрирането или пускането в употреба на превозни
средства по ал. 1 става с разрешение на органа
на Министерството на вътрешните работи по
регистрацията.
(3) За издаване на разрешение по ал. 2
производителят на превозните средства или
неговият представител подава заявление до
органа на Министерството на вътрешните
работи по регистрацията, към което прилага:
1. копие от документ за упълномощаване
от производителя, когато заявителят е представител на производителя;
2. информация за типа превозни средства,
варианти и версии, ако е приложимо, и номера
на ЕС одобряването на типа;
3. описание на причината, поради която
ЕС одобряването на типа става невалидно;
4. техническа и икономическа обосновка
на искането;
5. списък на превозните средства по VIN,
за които се иска изключение по ал. 1;
6. ЕС сертификати за съответствие за превозните средства по т. 5.
(4) В срок три месеца от получаването на
заявлението по ал. 3 органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията
разрешава или мотивирано отказва със заповед
извършването на регистрацията на превозните
средства по ал. 1 и определя максималния
брой превозни средства, чиято регистрация
може да бъде извършена при условията на
чл. 44 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(5) Органът на Министерството на вът
решните работи по регистрацията отказва
да издаде разрешение за извършването на
регистрацията на превозните средства по
ал. 1, когато е налице някое от следните
обстоятелства:
1. не е представен един или повече документа по ал. 3;
2. е представен неистински документ или
документ с невярно съдържание;
3. превозните средства по ал. 1 не са притежавали валидно ЕС одобряване на типа по
време на производството им;
4. превозните средства по ал. 1 не са били
на територията на Европейския съюз преди
датата, от която ЕС одобряването на типа е
станало невалидно.

БРОЙ 1
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(6) Заповедта за отказ по ал. 4 се мотивира
и подлежи на обжалване по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс.
(7) Органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията осигурява ефективен контрол на броя на превозните средства,
които предстои да се регистрират като превозни
средства, последни от дадена серия.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.;
изм., бр. 75 от 2012 г.; доп., бр. 77 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 2016 г.) в
чл. 52, ал. 4 в основния текст думите „най-късно три седмици, преди одобряването да стане
невалидно“ и запетаята след тях се заличават.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Московски
10555

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ИНСТРУКЦИЯ № 1
от 21 декември 2016 г.

за обстоятелствата, при които предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите
за нарушения на сигурността на личните
данни, формата и начина на уведомяването
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се определят
обстоятелствата, при които предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите
за нарушения на сигурността на личните им
данни, формата и начина на уведомяването.
Чл. 2. Инструкцията се отнася до всички
предприятия, които са вписани в публичния
регистър на предприятията по чл. 33, ал. 1,
т. 1 от Закона за електронните съобщения
(ЗЕС), поддържан от Комисията за регулиране
на съобщенията.
Г л а в а

в т о р а

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ПРЕД
ПРИЯТИЯТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТ РОННИ С ЪОБЩ И Т Е ЛНИ
УСЛУГИ, УВЕДОМЯВАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗА НАРУШЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 3. (1) В случай на нарушение на сигурността на личните данни по смисъла на
§ 1, т. 34а от допълнителните разпоредби на
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ЗЕС, което може да повлияе неблагоприятно
на лични данни или на неприкосновеността
на личния живот на абонат или на друго
физическо лице, предприятието, при което
е настъпило нарушението на сигурността,
уведомява своевременно съответното лице
за нарушението, но не по-късно от три дни
от установяването му.
(2) Предприятието не уведомява абоната
или друго физическо лице, в случай че Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)
е приела, че предприятието е предприело
предхождащи подходящи технологични мерки
за защита на сигурността на личните данни – обект на нарушението, при условията
на чл. 261в, ал. 3 ЗЕС.
(3) В случаите по ал. 1 след разглеждане
на възможните неблагоприятни последици
от нарушението КЗЛД може да възложи на
предприятието да уведоми съответните не
уведомени засегнати лица по ал. 1.
Чл. 4. Извън случаите по чл. 3, ал. 2 предприятието не извършва уведомяване и когато
са налице обстоятелствата по чл. 3, параграф 5
от Регламент (ЕС) № 611/2013 на Комисията от
24 юни 2013 г. относно мерките, приложими за
съобщаването на нарушения на сигурността на
личните данни съгласно Директива 2002/58/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за правото на неприкосновеност на личния
живот и електронни комуникации.
Чл. 5. При определянето, че дадено нарушение на сигурността на личните данни
може да повлияе неблагоприятно на лични
данни или на неприкосновеността на личния
живот на абонат или на друго физическо лице,
предприятието отчита следните обстоятелства:
1. категориите лични данни – обект на
нарушение на сигурността, като данни по
чл. 5, ал. 1 от Закона за защита на личните
данни; данни по чл. 248, ал. 2 ЗЕС; данни
по чл. 3, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕС) № 611/2013; данни в широкомащабни
регистри на лични данни по смисъла на Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво
на технически и организационни мерки и
допустимия вид защита на личните данни
на КЗЛД и данни за лица, заемащи висши
държавни и други длъжности по смисъла на
Закона за публичност на имуществото на лица,
заемащи висши държавни и други длъжности;
биометрични данни по смисъла на чл. 4, т. 14
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Eвропейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (общ
регламент относно защитата на данните);
данни, чието обработване съгласно решение
на КЗЛД застрашава правата и законните
интереси на физическите лица;

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

2. характера на нарушението на сигурността
на личните данни и вероятните последици от
него за засегнатия абонат или друго физическо
лице като някоя от последиците, посочени
в чл. 3, параграф 2, буква „б“ от Регламент
(ЕС) № 611/2013; загуба на данни; незаконно унищожаване; нерегламентиран достъп;
трайни здравословни увреждания или смърт
на група физически лица или на отделно физическо лице по смисъла на Наредба № 1 от
2013 г. за минималното ниво на технически
и организационни мерки и допустимия вид
защита на личните данни на КЗЛД.
Г л а в а

т р е т а

ФОРМА И НАЧИН НА УВЕДОМЯВАНЕ
Чл. 6. Предприятието уведомява абоната
или друго физическо лице за настъпилото
нарушение на сигурността на личните данни
в разбираема форма. Уведомлението задължително съдържа информацията по Приложение II от Регламент (ЕС) № 611/2013.
Чл. 7. При спазване на изискванията на
чл. 3, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 611/2013
предприятието уведомява абоната или друго
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физическо лице чрез средства за комуникация, гарантиращи незабавното получаване на
информацията по чл. 6.
Чл. 8. (1) В случаите по чл. 3, параграф 7
от Регламент (ЕС) № 611/2013 предприятието
прави обявление в две или повече национални
и/или регионални медии. Обявлението в този
случай е в срока по чл. 3.
(2) След идентифициране на всички засегнати от нарушението лица предприятието
незабавно уведомява всяко от тях, като им
предоставя информацията по чл. 6, с изключение на случаите, когато това е невъзможно
или е свързано с прекомерни усилия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция е приета на основание чл. 261г, ал. 1 ЗЕС с решение на КЗЛД
от 21.12.2016 г.
§ 2. Инструкцията влиза в сила три дни
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Венцислав Караджов
10509
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-219
от 20 декември 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за преду чилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение на кмета на община Бургас, Решение по т. 28
на протокол № 18 от 25.10.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, становище от Регионалното управление на образованието – Бургас, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката поради тенденция към
нарастване броя на подлежащите на задължително
обучение в основната образователна степен на
училищното образование нареждам:
1. Откривам Основно училище „Александър
Георгиев – Коджакафалията“ със седалище и
официален адрес: ул. Юрий Венелин 2, гр. Бургас,
община Бургас, област Бургас.
2. Имуществото на училището е общинска
собственост.
3. Финансирането е от бюджета на Община
Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
М. Кунева
10418

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 7
от 21 декември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ и
във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за
прилагането му и Решение на Общинския съвет
Управителният съвет на Националния компенсационен жилищен фонд утвърждава промяна в
персоналния състав на местна комисия по чл. 8,
ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както следва:
Местна комисия по чл. 8, ал. 2 при област
Хасково, общ ина Любимец (ДВ, бр. 101 о т
2015 г.), като:
– освобождава Христо Иванов Желев – председател на местната комисия;
– утвърждава Христо Илчев Христозов – за
нов председател на същата.

Промяната е предложена с Решение № 150 на
Общинския съвет – гр. Любимец, взето с протокол
№ 15 от 30.11.2016 г.
Новоутвърденият председател е легитимен
да взема управленски решения и да подписва
протоколи на местната комисия от деня на обнародване решението на Управителния съвет в
„Държавен вестник“ и действа през мандата на
предложилия го общински съвет.

10444

Председател:
Д. Иванов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3479-П
от 22 декември 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. 31,
ал. 1 и 2 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. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1614 от 18.08.2015 г.
(ДВ, бр. 67 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4395 от 22.12.2016 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 Габрово, представляващ: поземлен имот
с идентификатор 14218.505.555, целият с площ
183 кв. м, намиращ се на ул. Добри Карталов
2, Габрово, община Габрово, област Габрово,
ведно с построената в него двуетажна сграда
с идентификатор 14218.505.555.1, със застроена
площ 87 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 – 38 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. с т ъпка на на д да ва не – 10 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 4000 лв. (без включен ДДС) или равно
стойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 20-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
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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
25-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 25-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. Утвърж дава 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.

10476

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3480-П
от 22 декември 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. 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. 7, ал. 1, т. 4
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и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1623 от 2.10.2015 г. (ДВ,
бр. 80 от 2015 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 4396
от 22.12.2016 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 Българската агенция по безопасност на храните, представляващ: застроен
парцел – УПИ І-1941 от кв. 92, целият с площ
1100 кв. м, намиращ се в гр. Койнаре, община
Червен бряг, област Плевен, ведно с построената
в него ветеринарна лечебница – едноетажна монолитна сграда, 195 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 – 17 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. с т ъпка на на д да ва не – 10 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равно
стойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 12-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
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
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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 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърж дава 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

РЕШЕНИЕ № 3481-П
от 22 декември 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. 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. 7, ал. 1, т. 4 и
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1620 от 9.09.2015 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 73 от 2015 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 4397 от 22.12.2016 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 Министерството на вътрешните
рабо т и, Гла вна д и рек ц и я „Гра н и ч на пол иция“, Регионална дирекция „Гранична полици я“ – Драгоман, п редставл яващ: позем лен
имот № 000233 с площ 4586 кв. м, намиращ се в
местността Буков брод, землището на с. Дълги
дел, община Георги Дамяново, област Монтана,
ведно с построените в него: а) сграда (застава)
със застроена площ 423 кв. м и б) сграда (жилище) със застроена площ 134 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 – 18 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
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2.2. с т ъпка на на д да ва не – 10 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 2000 лв. (без включен ДДС) или равно
стойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 15-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 11 ч. българско време на
20-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 20-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.
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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.

10478

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 850
от 22 декември 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № САГ16-ГР00-2967 от 17.08.2016 г. от
„Икспектис“ – ЕООД, с искане за разрешаване
изработването на ПУП – ИПРЗ на УПИ I – „за
З.Е.П.Е.“, поземлен имот (ПИ) с идентификатор
68134.4084.9420, кв. 4 , м. НПЗ „Изток – Подзона
„Горубляне“, район „Младост“.
Към заявлението са приложени: пълномощно
с нотариална заверка на подписите от „Икспектис“ – ЕООД, на името на адв. Спасова, адв.
Йорданов и адв. Атанасов; задание; мотивирано
предложение за ИПРЗ с обяснителна записка;
извадка от действащ план; влязло в сила на
4.08.2016 г. определение за прекратяване на производството по а.х.д. № 5476/2016 г. на АССГ,
II отделение, 24 състав, на основание чл. 159,
т. 3 АПК във връзка със Заповед № РА50-423 от
1.07.2016 г. на главния архитект на СО, с която е
оттеглена Заповед № РД-09-50-516 от 10.05.2006 г.
на главния архитект на София, с която е одобрено ИПРЗ на м. НПЗ „Горубляне“, кв. 4, УПИ
I – З.Е.П.Е.; постановление на СГС от 25.07.2001 г.
по т.д. № 170/1997 г., вписано под № 50, том 12,
вх. рег. № 22744 от 27.08.2001 г., с което се възлагат на „Икспектис“ – ООД, следните недвижими
имоти: административна сграда, спортно-лечебен център, фабричен стол с кухня и бюфет,
производствена сграда – цех „Селен и кварц“,
производствена сграда – разширение на главен
корпус – пречиствателна станция, цех „Азотна
станция“, трафопост, сграда за инструментално
и нестандартно оборудване, пароцентрала с мазутно стопанство, работилница към парокотелно,
помещение за дизелов агрегат, производствена
сграда – цех „Синтетичен кварц и MOCK (механична обработка на синтетичен кварц)“, склад за
канцеларски материали и работно облекло, главна
разпределителна заводска подстанция и разширение към нея, метално съоръжение за складово
стопанство, производствена сграда – микропроцесорни резонатори, заводски корпус, трафопост
с електромер, заедно с мястото, върху което
са построени, представляващо неу регулиран
поземлен имот от 98 468 кв. м, кв. 4, м. НПЗ
„Горубляне“ – Изток п.з., бул. Самоковско шосе
2, ведно с всички общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура, трайни подобрения – насаждения, огради и др., намиращи се в
посочените в акта граници; скица № 15-215435 о т
4.05.2016 г. от СГКК – София, за поземлен имот
с идентификатор 68134.4084.9420 (стар идентификатор: 68134.4084.1382, 68134.4084.9411); договор за
доброволна делба № 210, том XIX, рег. № 44266 от
28.12.2002 г., по силата на който „Булстрад“ – АД,
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получава в дял и изключителна собственост дял
първи от земята, съставляващ нов неурегулиран
поземлен имот с нов пл. № 1335, а „Икспектис“ – ООД, получава в дял и изключителна
собственост дял втори от земята, съставляващ
нов неурегулиран поземлен имот с нов пл. № 1460;
констативен акт за непълноти и грешки в кадастрален план със скица-предложение за доброволна
делба на имот с пл. № 1335 от 10.10.2002 г.; скица
от ОП „Софийски кадастър“ от 25.04.2003 г. за
имот с пл. № 1460; нотариален акт № 53, том I,
рег. № 1742, дело № 53 от 28.03.2003 г., с който
ЗПАД „Булстрад“ се признава за собственик на
поземлен имот с пл. № 1335, ведно с построените
в него двуетажна постройка, обслужваща сграда и
аркообразен склад; решение по гр.д. № 3355/2005 г.
на СГС, с което се оставя в сила решение по
гр.д. № 7138/2002 г. на СРС, с което съдът е
признал за установено на основание чл. 97, ал. 1
ГПК, че Владимир Стефанов Йорданов, Антон
Владимиров Стефанов и Стоянка Владимирова
Христова не са собственици на новообразуван
имот пл. № 1342 от кв. 4 по плана на „НПЗ – Изток – кв. Горубляне“; окончателно решение по
гр.д. № 1537/2006 г. на ВКС, с което се оставя в
сила решението по гр.д. № 3355/2005 г. на СГС;
решение по гр.д. № 636/2008 г. на СГС, с което
се оставя в сила решение по гр.д. № 7136/2002 г.
на СРС, с което съдът е признал за установено
на основание чл. 97, ал. 1 ГПК, че наследниците
на Стоилка Младенова Минева не притежават
право на собственост върху имот пл. № 1382 от
кв. 4 по плана на „НПЗ – Изток – кв. Горубляне“,
и определение по гр.д. № 110/2010 г. на ВКС, с
което не се допуска касационно обжалване на
решението на СГС; нотариален акт № 5693, том
VI, рег. № 16105, дело № 965 от 15.08.2005 г., с
който Анна Тодорова Цанова, Илинка Тодорова
Ботева, Маргаритка Горчева Бонева, Борис Горчов
Манолов, Васил Венциславов Ботев, Благородка
Венциславова Ботева и Манол Горчов Ботев се
признават за собственици на имот с пл. № 3721
в кв. 4, м. НПЗ „Изток“ – п/з Горубляне; нотариален акт № 194, том III, дело № 1240/1998 г., с
който Виолета Иванова Гюрина, Лозена Тодорова
Илиева, Цветанка Райчова Георгиева и Йорданка
Райчова Петрова са признати за собственици на
имот с пл. № 175, от който са образувани имоти с
пл. № 2069 и 1092; частна техническа експертиза
с графична част към нея; удостоверение за пълна проектантска правоспособност на арх. Галин
Василев; застрахователна полица; удостоверение
за пълна проектантска правоспособност на инж.
Славнин.
Допълнително е представен нотариален акт
№ 140, том IV, дело № 456/2016 г., с който „Икспектис“ – ЕООД, е признат за собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4084.9420,
кв. 4, м. НПЗ „Изток – Подзона „Горубляне“,
район „Младост“.
С м о л б а в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -29 67-[1] о т
23.08.2016 г. „Икспектис“ – ЕООД, прави искане
за прекратяване на производството по преписка
с вх. № САГ16-ГР00-11 от 6.01.2016 г., касаеща
урегулиране на същия имот с идентификатор
68134.4084.9420 или свързване на двете производства на основание чл. 32 АПК. Приложена е скица
от СГКК – София, № 154 07096 от 18.08.2016 г. за
поземлен имот с идентификатор 68134.4084.9420.
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Със Заповед № РА50-562 от 2.09.2016 г. на главния архитект на СО е разрешено изработването
на проект за ИПРЗ.
С п исмо изх. № СА Г16 -Г Р 0 0 -2967-[2] о т
9.09.2016 г. заповедта е изпратена до район „Младост“ за провеждане на процедурите, които са
предвидени в чл. 124б, ал. 2 ЗУТ.
Проведени са процедурите по чл. 124б, ал. 2
ЗУТ, което е удостоверено с писмо на вр.и.д.
кмет на район „Младост“ № РМЛ16-ГР00-198-[1]
от 18.10.2016 г.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2967-[4] от
1.11.2016 г. е внесен за одобряване проект за ИПРЗ
с обяснителна записка; комбинирана скица по
чл. 16, ал. 3 ЗКИР; проект по част „Геодезия“;
представени са план-схеми за водопроводната
мрежа и за канализационната мрежа, съгласувани
с писмо изх. № ТУ-3899 от 3.11.2016 г. на „Софийска вода“ – АД; становище изх. № 26-00-10435 от
5.10.2016 г. на директора на РИОСВ – София, че
за проекта за ИПРЗ не е необходимо провеждане
на процедура по глава втора от наредбата за ОС;
съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 10.10.2016 г.; съгласуван проект с
„БТК“ – АД, на 28.09.2016 г.; съгласуван проект с
„Овергаз мрежи“ – АД, с изх. № ОМ-Е20010-14219
от 19.09.2016 г.; съгласуван проект с „Топлофикация София“ – ЕАД, с № СГ-1052 от 16.09.2016 г.;
мотивирано предложение за транспортен достъп
и организация на движението с обяснителна записка, съгласуван с протокол № 38 от 4.10.2016 г.
от дирекция „Транспортна инфраструктура“ при
СО и дирекция „Управление и анализ на трафика“ на 21.10.2016 г., както и от ОПП – СДВР от
28.10.2016 г.
Представени са нотариално заверени декларации за съгласие с проекта за ИПРЗ от
„Експект“ – ЕООД, като собственик на сграда
с идентификатор 68134.4084.9420.27; „Мелексис
България“ – ЕООД, като собственик на сграда
с идентификатор 68134.4084.9420.23; „Тера Колор“ – ЕООД; „Хрисома“ – ООД, като собственик
на сграда с идентификатор 68134.4084.9420.28;
„Моникс имоти 14“ – ЕООД, като собственик
на сграда с идентификатор 68134.4084.9420.32 и
68134.4084.9420.33.
Представена е нотариално заверена декларация от „Икспектис“ – ЕООД, че проектът за
ПУП – ИПРЗ на УПИ I – за З.Е.П.Е, поземлен
имот с идентификатор 68134.4084.9420, кв. 4, м.
НПЗ, м. „Изток – Подзона „Горубляне“, район
„Младост“, не предвижда и няма да предвижда
промени на подстъпите към вътрешните пътища,
непосредствено граничещи със сгради с идентификатори 68134.4084.9420.32 и 68134.4084.9420.33,
собственост на „Моникс имоти 14“ – ЕООД.
Проектът с придружаващите го план-схеми е
изпратен за обявяване в „Държавен вестник“ с
писмо изх. № САГ16-ГР00-2967-[5] от 4.11.2016 г.
и до район „Младост“ с писмо изх. № САГ16ГР00-2967-[6] от 4.11.2016 г.
Проведена е процедура по съобщаване на
проекта по реда на чл. 128, ал. 1 ЗУТ чрез публикация в ДВ, бр. 89, стр. 93, от 11.11.2016 г.
Представено е геодезично заснемане на едроразмерната растителност и експертна оценка на
съществуващата растителност.
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Представено е писмо № СЕК16-ТД26-1858/1 от
6.12.2016 г. от зам.-кмета на СО до председател
на ПК по опазване на околна среда, земеделие
и гори.
Представени са становища на отделите в НАГ.
С п ис мо и з х . № РМ Л16 -Г Р 0 0 -2 36 -[4] о т
13.12.2016 г. на кмета на район „Младост“ проектът е върнат след проведена процедура по съобщаване на заинтересованите лица с постъпили
2 броя възражения с вх. № РМЛ16-ГР00-236-[2]
от 8.12.2016 г. и с вх. № РМЛ16-ГР00-236-[3] от
9.12.2016 г.
Проектът и постъпилите възражения са разгледани от РЕСУТ с протокол № 10 от 12.12.2016 г.
със забележки, описани в две точки.
Възраженията и проектът са разгледани на
заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-96 от
13.12.2016 г., т. 10, като е взето следното решение:
Възражение № РМЛ16-ГР00-236-(2) от 8.12.2016 г.
и № РМЛ16-ГР00-236-(3) от 9.12.2016 г. от собственици на ПИ с идентификатор 68134.4084.3721
са срещу включване на имота в нов УПИ I – за
парк за ежедневен отдих в кв. 4а. Твърди се, че
ПИ 68134.4084.3721 попада в устройствена зона
„Пс“ съгласно предвиждането на ОУП. Желае
се създаване на УПИ, който да е отреден за ПИ
с идентификатор 68134.4084.3721 и с показатели
за устройствена зона „Пс“. Възраженията не се
уважават. ПИ с идентификатор 68134.4084.3721
попада в устройствена зона „Тго“ – „Терени
на локални градини и озеленяване“, съгласно
предвиждането на ОУП на СО. Предложеното
отреждане на I – за парк за ежедневен отдих в
кв. 4а, съответства на предвиждането на ОУП.
Направено е служебно предложение: Да се
представи становище на дирекция „Зелена система“ – СО, в изпълнение на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Да се представят коректно графично изобразени
границите на имотите по кадастралната карта и
регулационните линии.
Проектът е приет, като след изпълнение на
служебното предложение се предлага изпращане
в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Представен е проект с коректно изобразени
границите на имотите по кадастралната карта
съгласно решението на ОЕСУТ.
Служебно по преписката е приложена Заповед № РД-50-09-156а от 20.04.1983 г. на главния
архитект на София – текстова и графична част,
с която е одобрен действащият ПУП.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен устройствен план – ИПРЗ, е направено
от заинтересувано лице по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ –   „Икспектис“ – ЕООД,
като собственик на поземлен имот с идентификатор 68134.4084.9420, попадащ в границите на
УПИ I – за З.Е.П.Е., кв. 4, и преобладаващата
част от сградите в него съгласно представените
по преписката документи за собственост и скици.
Съгласие с проекта е дадено и от носителите
на право на строеж в имота – „Експект“ – ЕООД,
като собственик на сграда с идентификатор
68134.4084.9420.27; „Мелексис България“ – ЕООД,
като собственик на сграда с идентификатор
68134.4084.9420.23; „Тера Колор“ – ЕООД; „Хрисома“ – ООД, като собственик на сграда с иден-
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тификатор 68134.4084.9420.28; „Моникс имоти
14“ – ЕООД, като собственик на сграда с идентификатор 68134.4084.9420.32 и 68134.4084.9420.33.
На основание чл. 32 АПК производствата
по преписки с № САГ16-ГР00-2967 от 2016 г.
и № САГ16-ГР00-11 от 2016 г., образувани по
заявления на „Икспектис“ – ЕООД, и касаещи
урегулиране на един и същ имот с идентификатор
68134.4084.9420, се свързват и разглеждат заедно
в настоящото производство.
Действащият ПУП – ПРЗ за обхвата на проекта е одобрен със Заповед № РД-50-09-156а от
20.04.1983 г. на главния архитект на София.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-35 от 9.06.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за ИПР се предвижда изменение в
границите на съществуващ УПИ I – за З.Е.П.Е.,
за частично урегулиране с оглед инвестиционните намерения на заявителя на поземлен имот
с идентификатор 68134.4084.9420 по границите
му в кадастралната карта и обособяване на два
нови УПИ I-9420 – за производствени, складови,
административни и обслужващи сгради и съоръжения, и УПИ III-9420 – за производствени,
складови, административни и обслужващи сгради
и съоръжения. Частта от УПИ I – за З.Е.П.Е.,
която попада в границите на устройствена зона
„Терени за локални градини и озеленяване“ (Тго),
се урегулира в нов УПИ I – за парк за ежедневен
отдих в нов квартал 4а.
Предназначението на новообразуваните УПИ
съответства на допустимото с устройствена зона
„Смесена производствена зона“ (Пс) и зона „Терени на локални градини и озеленяване“ (Тго).
Предвижда се изменение на уличната регулация с оглед привеждане на контактната с нея
регулационна граница в съответствие с имотната
на имот с идентификатор 68134.4084.9420 и промяна в профила на улиците с цел осигуряване на
вход-изходи към урегулираните поземлени имоти.
Променя се южната регулационна граница на
ул. Георги Белов между о.т. 28а – о.т. 30 – о.т. 30а –
о.т. 31в до о.т. 31б, като новата регулационна
граница съвпада с границите на поземлен имот
68134.4084.9420 по одобрената кадастрална карта.
Регламентира се нов транспортен достъп до нов
УПИ III-9420 – за производствени, складови,
административни и обслужващи сгради и съоръжения, в нов квартал 4 от ул. Георги Белов,
като се променят бордюрните линии меж ду
о.т. 30а и о.т. 31в. Променя се югозападната
регулационна линия на ул. Самоковско шосе,
като новата регулационна граница съвпада с
границите на поземлен имот 68134.4084.9420 по
одобрената кадастрална карта. Регламентира се
нов транспортен достъп до нов УПИ III-9420 – за
производствени, складови, административни и
обслужващи сгради и съоръжения, в нов квартал
4 от ул. Самоковско шосе, като се променят бордюрните линии между о.т. 18 и о.т. 19. Променя
се северната регулационна линия на ул. Стадион,
като новата регулационна граница съвпада с
границите на поземлен имот 68134.4084.9420 по
одобрената кадастрална карта. Регламентира се
нов транспортен достъп до нов УПИ I-9420 – за
производствени, складови, административни и
обслужващи сгради и съоръжения, и нов УПИ
III-9420 – за производствени, складови, админи-
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стративни и обслужващи сгради и съоръжения, в
нов квартал 4 от ул. Стадиона, като се променят
бордюрните линии между о.т. 20е и о.т. 20д.
Предвид горното е изпълнена нормата на
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ за осигуряване на
лице (изход) към улици на новообразуваните УПИ
по действащата и изменена улична регулация.
Целта на новопроектираната алея е да отдели
производствената част на територията от тази за
паркова среда, както и да осигури пешеходна достъпност. Решението в тази част е целесъобразно
и не противоречи на устройствените правила и
норми.
С ИПР не се изменя устройственият статут
на имоти с идентификатори 68134.4084.5920,
68134.4084.1310 и 68134.4084.1742, тъй като няма
искане от страна на техните собственици. Целта
на проекта е да се създадат предпоставки за реализиране на инвестиционните намерения на собственика на имот с идентификатор 68134.4084.9420.
Основание за одобряване на проект за ИПР
е нормата на чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 ЗУТ – промяна в
устройствените условия с приемане на ОУП на СО
и одобряване на кадастрална карта за територията,
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – по отношение искането
на заявителя за обособяване в границите на имот
с идентификатор 68134.4084.9420 на два урегулирани поземлени имота и § 2, ал. 3 ПЗРЗУЗСО – по
отношение противоречието на действащия план
на УПИ I – за З.Е.П.Е., в частта му, която по
ОУП на СО попада в устройствена зона „Терени
на локални градини и озеленяване“ (Тго).
Изменението в плана за регулация и инвестиционните намерения на собственика на имота
обуславят мотивираното предложение за ИПЗ.
Предвижда се потвърждаване на съществуващите в новообразуваните УПИ I и III сгради, като
се предвижда и ново застрояване в нов УПИ III9420 – за производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения, в нов
квартал 4 с 5-етажна сграда при Кк=20 м, долепена
до сграда с идентификатор 68134.4084.9420.23,
както и връзка между сгради с идентификатори
68134.4084.9420.23 и 68134.4084.9420.27.
Проектът за ИПЗ е изработен при съобразяване
на нормите на чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за ИПЗ не се
допускат намалени разстояния до регулационни
граници и между сградите.
Предвиденото застрояване в нов УПИ III е с
функция, съответстваща на предназначението на
УПИ, което не противоречи на предвиждането
на ОУП на СО за устройствена зона „Пс“.
Съгласно т. 33 от приложението към чл. 3, ал.
2 ЗУЗСО в зона „Тго“ в самостоятелни терени с
площ под 1 ха застрояване не се допуска.
Основание за одобряване на проект за ИПЗ
е нормата на чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схеми за водоснабдяване и канализация.
С план-схемите се определят видът и техническите размери на мрежите и съоръженията и
ограниченията, които налагат при ползване на
имотите – предмет на плана.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта –  сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
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образец и приложено мотивирано предложение,
разрешено е изработването на проект за ИПРЗ
от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона „Смесена
производствена зона“ (Пс) и „Терени за локални
градини и озеленяване“ (Тго). Предвиденото застрояване в новообразуваните УПИ I и III от кв. 4
за производствени, складови, административни и
обслужващи сгради и съоръжения е допустимо в
устройствена зона „Пс“, а предназначението на
нов УПИ I, кв. 4а „за парк за ежедневен отдих“
е допустимо в устройствена зона „Тго“ съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 20 и 33.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в
ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта в съответствие с чл. 115, ал.
1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Пр о е к т ът е с ъ г л а с у в а н с ъ с „С о фи й с к а
вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
„БТК“ – АД, „Овергаз мрежи“ – АД, „Топлофикация София“ – ЕАД.
Спазено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУЗСО
с представяне на становището на директора на
РИОСВ – София.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108,  ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, за изграждане
на обект – алея и парк – публична общинска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 15, ал. 1, изр. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ, § 2, ал. 3 ПЗРЗУЗСО,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 35, ал. 2, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 108, ал. 2 и 5,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 125, ал. 7 ЗУТ, т. 20 и 33 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-96 от 13.12.2016 г., т. 10,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за регулация
на местност НПЗ „Изток – Подзона „Горубляне“, като от квартал 4, УПИ I – „за З.Е.П.Е.“, се
създават нови квартали 4 и 4а. Създава се нова
пешеходна алея, която е делител на квартали 4
и 4а. Създават се нови: УПИ I-9420 – за производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения, и УПИ III-9420 – за
производствени, складови, административни и
обслужващи сгради и съоръжения, в нов квартал 4.
Създава се нов УПИ I – за парк за ежедневен
отдих, в нов квартал 4а. Променя се южната регулационна граница на ул. Георги Белов между
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о.т. 28а – о.т. 30 – о.т. 30а – о.т. 31в до о.т. 31б,
като новата регулационна граница съвпада с
границите на поземлен имот 68134.4084.9420 по
одобрената кадастрална карта. Регламентира се
нов транспортен достъп до нов УПИ III-9420 – за
производствени, складови, административни и
обслужващи сгради и съоръжения, в нов квартал 4
от ул. Георги Белов, като се променят бордюрните
линии между о.т. 30а и о.т. 31в. Променя се югозападната регулационна линия на ул. Самоковско
шосе, като новата регулационна граница съвпада
с границите на поземлен имот 68134.4084.9420 по
одобрената кадастрална карта. Регламентира се
нов транспортен достъп до нов УПИ III-9420 – за
производствени, складови, административни и
обслужващи сгради и съоръжения, в нов квартал 4 от ул. Самоковско шосе, като се променят
бордюрните линии между о.т. 18 и о.т. 19. Променя
се северната регулационна линия на ул. Стадион, като новата регулационна граница съвпада с
границите на поземлен имот 68134.4084.9420 по
одобрената кадастрална карта. Регламентира се
нов транспортен достъп до нов УПИ I-9420 – за
производствени, складови, административни и
обслужващи сгради и съоръжения, и нов УПИ
III-9420 – за производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения, в
нов квартал 4 от ул. Стадиона, като се променят
бордюрните линии между о.т. 20е и о.т. 20д. Измененията в плана за регулация се предвиждат
по зелените и кафявите линии, цифри, текст,
зачертавания и щриховки съгласно приложения
проект.
2. Проект за изменение на план за застрояване
на местност НПЗ „Изток – Подзона „Горубляне“,
кв. 4 (нов), с потвърждаване на съществуващите
сгради в новообразуваните УПИ I-9420 – за производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения, и УПИ III-9420 – за
производствени, складови, административни и
обслужващи сгради и съоръжения, предвиждане на ново застрояване в нов УПИ III-9420 – за
производствени, складови, административни и
обслужващи сгради и съоръжения, в кв. 4 (нов)
съгласно приложения проект.
3. План-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура по част „ВиК“
на местност НПЗ „Изток – Подзона „Горубляне“, кв. 4, в обхвата на изменението на плана
за регулация и застрояване, неразделна част от
подробния устройствен план.
Въз основа на одобреното изменение на 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 Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

10607

Председател:
Е. Герджиков
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 457
от 25 ноември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
водопровод до имот с № 050002 в местността
При спирката в землището на с. Покровник,
община Благоевград, засягащо имот с № 000507
(полски път – общинска собственост) и № 9500
(улица – общинска собственост) в землището
на с. Покровник, община Благоевград, и дава
съгласие за преминаване през имоти – общинска собственост, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
10458

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 165
от 15 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за засегнато трасе на общински
път VTR 1079 „Елена – Лазарци – Мийковци“ в
обхвата на свлачище VTR13.48057.01, засягащо
имоти № 001228 и № 000292 по КВС на землище
с. Буйновци.
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.
Председател:
Ст. Златев
10401
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№ 000677 (с НТП „Гори в земеделски земи“,
собственост на Община Елена), с обща дължина
69 л. м. Площта на сервитута е 414 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за у чредяване на ограничено вещ
но право – право на прокарване на линейните
обекти по т. 1 след заплащане на изготвените
и приети оценки на комисията по чл. 210 ЗУ Т.
На основание чл. 215 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Елена пред А дминистративния съд – Велико
Търново.
Председател:
Ст. Златев
10402
РЕШЕНИЕ № 167
от 15 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно
кабелно ел. захранване 1 kV на имот № 124023
по КВС на землище с. Яковци от МТП „Вързилковци“, намиращ се в имот № 124013 (с
НТП „Пасища, мери“, частна собственост),
п рем и на ва що п рез и мо т № 12 4014 (с Н Т П
„Нива“, собственост на възложителя) и през
имот № 124022 (с НТП „Нива“, собственост
на възложителя), с обща дължина 89,41 л. м.
Площта на сервитута е 357,64 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да
издаде заповед за учредяване на ограничено вещ
но право – право на прокарване на линейните
обекти по т. 1 след заплащане на изготвените
и приети оценки на комисията по чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Елена пред А дминистративния съд – Велико
Търново.
Председател:
Ст. Златев
10403

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 166
от 15 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – канал
за пречистени отпадъчни води от имот № 103042
(застроен) и имот № 003031 по КВС на землище
гр. Елена, преминаващо през имот № 000686
(с НТП „Местен път“, собственост на Община
Елена), имот № 000605 (с НТП „Изоставени
орни земи“, собственост на възложителя), имот
№ 000679 (с НТП „Полски път“, собственост
на Община Елена) до водосборно дере в имот

РЕШЕНИЕ № 243
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 4 по протокол
№ 12 от 17.11.2016 г. на ОбЕСУТ Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване“ на поземлен имот № 036028 през поземлени
имоти № 037397 и № 000445 в землището на
с. Дъбово, местност Байрактар бахча, община
Мъглиж.
Трасето на ел. кабела започва от съществуващ
стоманобетонов стълб № 175 (мрежа НН, изв.
„А“, захранена от ТП/БКТП Дъбово ТП 3-0,
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КЛ/ВЛ Милево, п/ст Дъбово), преминава през
имоти с № 037397 – нива, общинска частна, и
№ 000445 – полски път, държавна частна, и достига до имота на възложителя (№ 036028 – нива).
Сервитутната зона е по 2,00 м от двете страни
на кабела по дължина на трасето.
Дължината на трасето на ел. кабела е 10,44 м,
а площта на сервитута е 41,65 кв. м.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до А дминистративния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ст. Христов
10497

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 384
от 4 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129,
ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет „Марица“ одобрява представения ПУП – парцеларен план
за обект: „Обслужваща улица в обхвата на ПИ
78080.94.402 и ПИ 78080.94.404 с прилежащи
и нфрас т ру к т у рн и е лемен т и з а о б с л у ж ва не
на УПИ II-133.10 – склад за селскостопанска
продукция (ПИ 133.353), и УПИ 119.18 – склад
за селскостопанска п род у к ц и я (ПИ 119.18),
местност Баткън, намиращ се в землището на
с. Царацово, община „Марица“, област Пловдив“.
За председател:
Г. Какалов
10481

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 612
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 10 от заседание на
ПК по Устройство на територията и екология Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява подробния устройствен план – план-извадка по чл. 133,
ал. 1 и 4 ЗУТ от процедирания ПУП – план за
улична регулация и обекти на публичната собственост на к.к. Боровец, приет с протокол на
ЕС № 28/23.12.2015 г., и ПУП – ИПРЗ (изменение
на плана за регулация и застрояване) на к.к.
Боровец, одобрен със Заповед № РД-14-02-251 от
1986 г. за ПИ № 65231.919.432 в кв. 19 по плана
на к.к. Боровец.
Председател:
С. Стойчева
10459
РЕШЕНИЕ № 667
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 11 от заседание
на ПК по Устройство на територията и еколо-
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гия Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява
специализиран подробен устройствен план – паркоустрояване и благоустрояване на парк „Ридо“,
включващ поземлени имоти № 65231.916.384,
6 52 31.916 . 3 8 5, 6 52 31.916 . 531 , 6 52 31.916 . 37 9,
6 52 31.916 . 3 81 , 6 52 31.916 . 374 , 6 52 31.916 . 37 3 ,
6 52 31.916 . 37 2 , 6 52 31.916 . 371 , 6 52 31.916 . 37 0 ,
6 52 31.916 . 2 9 6 , 6 52 31.916 .4 8 3 , 6 52 31.916 . 357,
6 52 31.916 . 35 6 , 6 52 31.916 . 359, 6 52 31.916 .4 8 4 ,
65231.916.368, 65231.916.369 и 65231.916.485 по
кадастралния план гр. Самоков.
Председател:
С. Стойчева
10460

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 304
от 15 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземно ел. захранване, средно напрежение 20 kV от електрическа
подстанция 110/20 kV „ЕМК А“ до ПИ 65927.24.75
по КК и КР на землището на гр. Севлиево, м.
Балабанца, извън регулацията на гр. Севлиево
с преминаване през ПИ 65927.30.84 – местен
път, ПИ 65927.30.85 – за селскостопански горски ведомствен път, ПИ 65927.30.90 – местен
път, ПИ 65927.30.89 – друг вид застрояване, ПИ
65927.30.30 – пасище, ПИ 65927.30.91 – водн о течение, река, ПИ 65927.31.3 – тори и храсти в земеделска земя, ПИ 65927.31.7 – за селскостопански
горски ведомствен път, ПИ 65927.31.1 – нива,
ПИ 65927.500.101 – за път от републиканската
пътна мрежа, ПИ 65927.13.40 – за селскостопански горски ведомствен път, ПИ 65927.24.77 – за
селскос т опа нск и г орск и ведомс т вен п ът, и
достигане до производствената площадка на
„Хамбергер България“ – ЕООД, в ПИ 65927.24.70
и ПИ 65927.24.75 по КК и КР на землището на
гр. Севлиево.
Председател:
Здр. Лалева
10511

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ЗАПОВЕД № 1897
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 311,
ал. 1 и 2, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 322, ал. 1, чл. 321
ЗПУО във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 1
от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в
системата за предучилищното и училищното
образование и с Решение № 508 от 29.11.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Септември, нареждам:
1. Преобразу ва м ч рез сл и ва не след н и т е
детски градини:
1.1. ДГ „Приказен свят“ – Септември, и ДГ
Ветрен в ДГ „Приказно вълшебство“ с адрес
на управление гр. Септември, ул. Иван Вазов
10, с една самостоятелна група за детска ясла
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и четири за детска градина в гр. Септември и
две самостоятелни групи за детска градина в
гр. Ветрен.
1.2. ДГ „Червена шапчица“ – Септември, и ДГ
„Щастливо детство“, с. Ковачево, в ДГ „Приказни герои“ с адрес на управление гр. Септември,
ул. Васил Левски 44, с една самостоятелна група
за детска ясла и четири самостоятелни групи
за детска градина в гр. Септември и две само
стоятелни групи за детска градина с. Ковачево.
1. 3. Д Г „ Д е т е л и н а“ – с. В е т р е н д о л ,
ДГ – с. Семчиново, и ДГ „Детски рай“ – с. Лозен, в ДГ „Слънчево детство“ с адрес на управление с. Ветрен дол, ул. 13 № 4, с две самостоятелни групи за детска градина в с. Ветрен дол,
една самостоятелна група за детска градина в
с. Варвара, две самостоятелни групи за детска
градина в с. Семчиново, една самостоятелна
гру па за детска градина в с. Симеоновец и
една самостоятелна група за детска градина
в с. Лозен.
1.4. Д Г „С л ъ н чо“ – с. К ар абу н ар, у л. 27
№ 1, и ДГ „Райна Княгиня“ – с. Виноградец,
ул. 25 № 4, в ДГ „Пъстроцветна дъга“ с адрес
на управление с. Виноградец, ул. 25 № 4, с две
самостоятелни групи за детска градина в с. Карабунар, една самостоятелна група за детска
градина в с. Бошуля и една самостоятелна група
за детска градина в с. Виноградец.
2. Трудовоправните отношения на служителите да се уредят по реда на чл. 123 КТ.
3. Оп редел я м на и менова н ие и а д рес на
преобразуваните детски градини, както следва:
3.1. З а п р е о б р а з у в а н и т е Д Г „ П р и к а з е н
свят“ – Септември, и ДГ Ветрен – ДГ „Приказно въ л шебс т во“, с а д рес на у п ра влен ие
гр. Септември, ул. Иван Вазов 10, със самостоятелни групи за детска ясла и детска градина
в гр. Септември и гр. Ветрен.
3.2. За преобразуваните ДГ „Червена шапч и ц а“ – С еп т ем в ри , и Д Г „Щ ас тл и в о де т ство“ – с. Ковачево – ДГ „Приказни герои“, с
адрес на управление гр. Септември, ул. Васил
Левски 44, със самостоятелни групи за детска ясла и детска градина в гр. Септември и
с. Ковачево.
3.3. За преобразу ваните ДГ „Детелина“ –
с. Ветрен дол, ДГ – с. Семчиново, и ДГ „Детски
рай“ – с. Лозен – ДГ „Слънчево детство“, с адрес
на управление с. Ветрен дол, ул. 13 № 4, със
самостоятелни групи в с. Ветрен дол, с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец и с. Лозен.
3.4. За преобразуваните ДГ „Слънчо“, с. Карабунар, и ДГ „Райна Княгиня“ – с. Виноградец – Д Г „Пъ с т роц ве т на д ъга“, с а д рес на
у п ра в лен ие с. Ви ног ра дец , ул. 25 № 4, с ъ с
самостоятелни групи за детска градина в с. Карабунар, с. Бошуля и с. Виноградец.
4. Групите в различните населени места да
ползват материалната база на преобразуваните
детски градини и да се сформират с деца от
съответните населени места.
5. Задължителната документация на преобразуваните детски градини да се съхранява
в новоу ч редени те так ива, съо т вет но за ДГ
„Приказен свят“ – гр. Септември, и ДГ Ветрен
в ДГ „Приказно вълшебство“, за ДГ „Червена
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шапчица“ – гр. Септември, и ДГ „Щастливо
детство“ – с. Ковачево, в ДГ „Приказни герои“,
за ДГ „Детелина“ – с. Ветрен дол, ДГ – с. Семчиново, и ДГ „Детски рай“ – с. Лозен, в ДГ
„Слънчево детство“, за ДГ „Слънчо“ – с. Карабунар, и ДГ „Райна Княгиня“ – с. Виноградец,
в ДГ „Пъстроцветна дъга“ – с. Виноградец.
6. Във връзка с т. 10 от Решение № 508, взето
с протокол № 22 от 29.11.2016 г., с цел определяне на вр.и.д. директори на преобразуваните
детски градини да се определи комисия, която
да извърши подбор на основание чл. 329 КТ.
7. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на Даниела Малешкова – зам.-кмет
в Община Септември.
Настоящата заповед може да се обжалва по
реда и сроковете, предвидени в АПК.
Кмет:
М. Рачев
10422

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 191
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 ЗУТ, договор № Д-112
от 27.06.2014 г. за проектиране с възложител
Община Сливо поле, Решение на ЕСУТ, взето
с протокол № 14 от 16.11.2016 г., и постъпило искане от зам.-кмет с вх. № СП-6904 от
15.11.2016 г. за одобряване на ОУПО Общинският
съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява общия устройствен план на община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Вейсал
10498
РЕШЕНИЕ № 192
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило искане от
„МИР 95“ – ЕООД, с вх. № СП 6908 от 15.11.2016 г.
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява първи вариант на ПУП – парцеларен план за външно ел. и ВиК захранване – трасе
на ел. кабел и напорни водопроводи за напояване
на земеделски култури в землището на с. Черешово и кабел 20 kV за трансформаторен пост
тип БКТП 20/04 kV в ПИ 212002, ЕКАТТЕ 80652,
с. Черешово, община Сливо поле.
Водовземането за напояване ще се осъществи
от съществуващи тръбни кладенци (ТК), разположени, както следва: ТК-1 – в ПИ 100174, ТК-2 – в
УПИ ХІV, кв. 13, с. Черешово, ТК-3 – в ПИ 210002.
Ел. захранването ще се осъществи от ТП тип
БКТП, намиращ се в ПИ 210002 с кабел 20 kV
от новопроектиран стълб от отклонението на
съществуващ електропровод 20 kV ЕПО „Горичево“, собственост на „Енерго Про Мрежи“ – АД.
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2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Вейсал
10499
РЕШЕНИЕ № 194
от 24 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило искане
от Азис Назмиев Кючуков с вх. № СП 2877 от
5.06.2015 г. за одобряване на ПУП – парцеларен
план и Решение № 505 на ОбС – Сливо поле,
взето с протокол № 49 от заседание на същия,
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява трасе на довеждащата инфраструктура на ПУП – парцеларен план – окончателен
проект за външно ел. захранване кабел НН за
навес в ПИ 027008, м. Гаргалъка, гр. Сливо поле,
община Сливо поле – трасе № 1, като по-кратко и
икономически по-изгодно за срок от една година.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Вейсал
10500
63. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Смолян, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот ведно
с движими вещи с изх. № С160021-091-0000373
от 7.12.2016 г. възлага на ЕТ „Улан – Джамал
Уланов“, ЕИК 120018640, със седалище и адрес
на управление: област Смолян, община Борино,
с. Борино, ул. Панорама 13, представлявано от
Джамал Юзеиров Уланов, следните недвижими имоти: 1. поземлен имот с идентификатор
05462.501.624, с административен адрес с. Борино, ул. Родопи 36, с площ 2455 кв. м, при съседи на имота с идентификатори 05462.501.5107,
05462.501.62 42 , 05462.501.625. 05462.501.5039,
05462.501.623, 05462.501.5055, 05462.501.6241, ведно
с построената върху имота сграда, с идентификатор 05462.501.624.1 със застроена площ по
кадастрална карта 401 кв. м ведно с вградена
пещ за печене на хляб и електрическа фурна
за печене на хляб: ведно с построената върху
имота сграда с идентификатор 05462.501.624.2,
с ъ с зас т роена п лощ по к а дас т ра л на к ар та
37 кв. м, ведно с построената върху имота сграда
с идентификатор 05462.501.624.3, със застроена
площ по кадастрална карта 144 кв. м, ведно с
построената върху имота сграда с идентификатор
05462.501.624.4, със застроена площ по кадастрална карта 51 кв. м, ведно с построената върху
имота сграда с идентификатор 05462.501.624.5,
с ъ с зас т роена п лощ по к а дас т ра л на к ар та
86 кв. м, ведно с построената върху имота сграда
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с идентификатор 05462.501.624.6, със застроена
площ по кадастрална карта 116 кв. м, ведно с
построената върху имота сграда с идентификатор 05462.501.624.7, със застроена площ по
кадастрална карта 55 кв. м, ведно със следната
движима вещ: казан за варене на ракия, ведно
с построената върху имота сграда с идентификатор 05462.501.624.8, със застроена площ по
кадастрална карта 35 кв. м; 2. поземлен имот
с идентификатор 05462.501.6242 с административен адрес: с. Борино, ул. Родопи 36, с площ
445 кв. м, за сумата 95 899 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
10528
64. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конку рс
за: професор по професионално направление
3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“ (основи
на публичната администрация, сравнителна
публична администрация) – един; доценти по:
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, научна специалност „Социология“ (социология на медиите и
масовите комуникации) – един; професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Регионално развитие“ (регионални пазарни институции) – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление“ (екоикономика) – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност“ (финансов контрол) – един; главни
асистенти по: професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „История на
икономическите теории“ – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Политическа икономия“ (микроикономика и
макроикономика) – двама; професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и у правление“ (у правление на
растежа и вътрешнофирмено предприемачество) – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика
и управление“ (икономика на предприятието
и иновации в бизнеса) – един; професионално
направление 3.6. Право, научна специалност
„Гражданско и семейно право“ – двама; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка“ (парична теория и парична политика и международни финанси) – един;
професионално направление 3.8. Икономика,
нау чна специалност „Счетоводна отчетност,
кон т рол и ана лиз на стопанската дейност“
(финансов контрол) – трима; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и управление“ (мобилизационно
планиране, корпоративна сиг у рност) – един;
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление“
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(икономика на отбраната, управление на отбранителните ресурси) – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Маркетинг“ (маркетинг на нетърговските
организации) – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в дирекция „Наука“, сектор
„Научни съвети и конкурси“ при УНСС – София,
кабинет 2038, тел. 02/81-95-390.
10544
59. – Бургаският свободен университет обявява конкурси по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане на академичната длъжност професор по:
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по... (Методика на обучението
по математика в началните класове) – един,
професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика, начална у чилищна педагогика) – един; доцент по
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки – един, трите със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, Бургас, ул. Сан
Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.
10489
45. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Хигиена“ – един в сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални
заболявания“ на катедра „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания и
МБС“, ФОЗ, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл.
Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
10490
32. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност главен
асистент, висше училище за цивилен служител
в катедра „Организация и управление на военни
формирования на тактическо ниво“ на факултет
„Навигационен“ в област на висше образование
9. Сигурност и отбрана по професионално направление 9.1. Национална сигурност, учебни
дисциплини „Основи на националната сигурност“ и „Международни и национални морски
организации“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в училището, тел. 552-230, 552-243,
632-015, вътр. 16704, и на сайта на училището:
www.naval-acad.bg.
10492
53. – Националният институт по метеорология
и хидрология – БАН, София, обявява конкурси
за: доценти в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология): в секция „Климатология“
към департамент „Метеорология“ – един, и в
секция „Приложна метеорология“ към департамент „Метеорология“ – един; главен асистент в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Дистанционни
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изследвания на земята и планетите) в секция
„Приложна метеорология“ към департамент
„Метеорология“, и трите със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1784, бул. Цариградско шосе
66, канцеларията на института, тел. 02/462-46-29.
10572
750. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси
за професор в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна
специалност „Методика на обучението по математика“ (Дидактически модели) – един; доцент в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки, научна специалност „Информатика“ (Взаимодействие между човек и компютър) – един,
двата за нуждите на ИМИ, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „КУД“ на института, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
10505
215. – Кирило-Методиевският научен център
при БАН – София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история
на литературата“ (Кирилометодиевистика), за
нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори
и традиции“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на Кирило-Методиевския научен
център при БАН – София, ул. Московска 13,
ет. 2, тел. 02/987 02 61.
10504
73. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че п рез ноем ври 2016 г. са
продадени следните обекти: 1. самостоятелен
обект в сграда с идент. 68134.4091.169.13.159,
ж.к. Младост 2, бл. 214, вх. 1, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, продаден на Владислав Панчев Панев
за 129 000 лв., изплатени изцяло от купувача;
сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3
ЗДДС); 2. ПИ с идент. 68134.1386.2566 (в УПИ
IV-2566,2567 – За жс и тп, кв. 15), ул. Старозагорско въстание 40, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“,
продаден на „Астон сервиз“ – ООД, представлявано от Георги Александров Харачерев, за
209 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върх у достигната на т ърга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 41 800 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
250 800 лв., изплатени изцяло от купувача; 3.
ПИ с идент. 68134.4356.286, ж.к. Люлин – 8 м.р.,
ул. Филиповско шосе 34, Софи я, общинск и
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, продаден на „Найс билдинг“ – ЕООД,
представлявано от Наско Стоянов Иванов, за
194 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върх у достигната на т ърга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 38 800 лв.;
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продажната цена на обекта с ДДС е в размер
232 800 лв., изплатени изцяло от купувача; 4.
поземлен имот с идент. 68134.4355.1764, кв. 60,
м. бул. Сливница, ул. Обелско шосе 3г, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Люлин“, продаден на Чавдар Милчев
Константинов за 51 000 лв.; на основание чл. 2,
т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната
на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
10 200 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в
размер 61 200 лв., изплатени изцяло от купувача.
10553
200. – Столична община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
и 1 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС е издадена
заповед за отчуж даване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект:
„Реконструкция и разширение на бул. Монтевидео от ул. 763 до бул. Никола Петков съгласно
влязъл в сила ПУП на м. Овча купел – актуализация“, одобрен с Решение № 111 по протокол
№ 32 от 10.12.2001 г. на СОС, Решение № 24 по
протокол № 36 от 15.04.2002 г. на СОС, ПУ П
на м. Овча купел – кв. 50, одобрен с Решение
№ 114 по протокол № 24 от 30.03.2001 г. на
СОС, както следва: Заповед № СОА16-РД-40-55
от 2.03.2016 г. за отчуж даване и Заповед за изменение № СОА16-РД-40-130 от 17.11.2016 г. на
кмета на Столична община на ПИ с проектен
идентификатор 68134.4333.9969 (незастроен), с
площ 127 кв. м, представляващ реална част от
ПИ с идентификатор 68134.4333.25, съгласно
скица-проект за изменение на К К К Р, одобрен
със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на и.д.
на АГК К. Липсват данни за собственика на
64 кв. м от поземления имот.
10483
136. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че се разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на с. Бабяк, одобрен с Решение
№ 116, прот. № 9 от 26.09.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, по отношение на улицата
между ок 41 и ок 46, кв. 5 и кв. 2 с предвиждане да отпадне улица с широчина 6 метра и
проектиране на обслужваща алея с широчина
3 метра. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация с
адрес гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин 15.
10532
137. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
се разрешава изработване на проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация
на с. Бабяк, одобрен с Решение № 116, прот. № 9 от
26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица, по
отношение на улицата между ок 46 и ок 53, кв. 4
и кв. 5 с предвиждане да отпадне предвиденият
габарит на улица с широчина 6 метра и да се
предвиди улично платно 4,50 метра без тротоара.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация с адрес гр. Белица
2780, ул. Георги Андрейчин 15.
10533
138. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че се разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на с. Бабяк, одобрен с Решение
№ 116, прот. № 9 от 26.09.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, по отношение на улицата
между ок 91 и ок 102, кв. 14 и кв. 13 с предвиждане да отпадне предвиденият габарит на
улица с широчина 6 метра и да се предвиди с
широчина 4,00 метра без тротоара. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация с адрес гр. Белица
2780, ул. Георги Андрейчин 15.
10534
514. – Община гр. Елхово, област Ямбол,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПР на УПИ І – за жилищно строителство, кв. 130 и кв. 81 по плана на
гр. Елхово. Проектът за ПУП – ПР е изложен в
отдел „ТСУС“ на Община Елхово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация – гр. Елхово.
10557
37. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на
поземлени имоти (ПИ): № 031002, № 031003,
№ 0 310 0 9, № 0 31010 , № 0 31011 , № 0 3101 2 ,
№ 0 31017, № 0 31018 , № 0 310 21 , № 0 310 2 2 ,
№ 031024, № 031028 и № 0 031029 – собс т веност на Христо Кирилов Киров, Велин Колев
Митев, Пенка Тодорова Терзиначева, Стойчо
Ганчев Георгиев, Таня Димитрова и Румен Вилев Вранчеви, Иван Минчев Иванов, Христина
Дончева Кирова, Соня Янева Драгова и Васил
Колев Иванов. Електропроводът преминава през
ПИ: № 000072, № 000073, № 000075, № 000076,
№ 0 0 0 418 – „По лс к и п ът и щ а“; № 0 0 0 337 и
№ 1 55 014 – „З а л е с е н и г о р с к и т е р и т о р и и “;
№ 000420 – „Пасище, мера“, и № 000519 – път
IV клас, всички в землището на с. Копринка,
местност Малката кория, ЕК АТТЕ 38563, община Казанлък, с дължина на електропровода
1403 м и сервитут 2810 кв. м. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
в стая 18 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т.
10411
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81. – Община Мадан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обек т: „Път II-86 „Асеновг ра д – Чепеларе – Смолян – Рудозем“ от км 125+727.46 до км
129+660 – оптимизация на трасе и отводнителни
мероприятия“. На територията на общината
парцеларният план засяга поземлени имоти в
землището на с. Средногорци, община Мадан,
област Смолян. Проектът е изложен в Община Мадан. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Мадан.
10554
46 . – Общ и н а П а в л и ке н и н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните лица, че е изработен проект за обект:
„Инженеринг, реконструкция и модернизация
на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП
„НК ЖИ“ по обособени позиции“: позиция 2:
„Инженеринг, реконструкция и модернизация
на телефонна кабелна мрежа и апаратура в
участъка Бутово – Недан“ с възложител: Държавно предприятие (ДП) „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК ЖИ),
Поделение „Сигнализация и телекомуникации“
(СТ), БУЛСТАТ 1308232430529, със седалище и
адрес на управление: п.к. 1233 София, район
„Сердика“, бул. Мария-Луиза 110, с МОЛ Петър Николов Марангозов – директор. Предмет
на разработката е изграждането на оптична
свързаност между жп гара Бутово и резервния
център за управление движението на влаковете в с. Недан. От гара Бутово до резервния
център в с. Недан ще се изтегли 12-влакнов
оптичен кабел, защото съществуващият съобщителен кабел с медни жила е унищожен от
редовните кражби в минали периоди. Кабелът
ще се инсталира подземно, като минава през
терени – общинска собственост, на територията на община Павликени с дължина около 6
км. Трасето на оптичния кабел се състои от 2
броя защитни тръби (HDPE) ∅ 40 мм, като в
едната ще се изтегли 1 брой оптичен кабел с 12
влакна, а другата – за бъдещо развитие. Проектното трасе на телефонната кабелна мрежа
е със сервитут 0,50 м от двете страни на оста
му. Проектът се намира в Община Павликени
и може да бъде разгледан всеки присъствен
ден в информационния център за обслужване
на граждани. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
10535
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 застрояване
(ПУП – ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 051046 по
КВС на с. Дивотино, местност Прогон, община
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Перник, като: С план за застрояване поземлен
имот (ПИ) 051046 се отреж да „За съоръжение на тех ни ческата инфраст ру к т у ра“ и се
определя зона за застрояване с показатели за
устройствена зона – предимно производствена
(Пп). 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 п роек та до общинската а дминист раци я.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация Перник, пл. Св. Иван Рилски
1А, ет. 12, стая 6, сл. тел. 076/684-260.
10463
17. – 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 урегулирани поземлени имоти
(УПИ) І-997 в квартал 62 и УПИ І-993 и УПИ
ІІ-993 в к вар та л 64 на с. Р у дарц и, общ ина
Перник, като: С план за регулация се променя
вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти (УПИ) І-997 в квартал
62 и УПИ І-993 и УПИ ІІ-993 в квартал 64, при
което се променя границата между квартали
62 и 64. 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 п роек та до общинската а дминист раци я.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация Перник, пл. Св. Иван Рилски
1А, ет. 12, стая 6, сл. тел. 076/684-260.
10464
25. – 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
външно ел. захранване до УПИ 231.52, отреден
за „Ора н жери и“, позем лен и мо т с и ден т ификатор 56126.231.52, м. Мерата, землище на
г р. Пет рич. Трасето минава през имоти по
кадастрална карта, като подробно описание
на засегнатите имоти е приложено в регистър,
неразделна част към ПУП – ПП, както следва: 56126.15.20 – стопански двор, частна собственост, 56126.15.32, 56126.15.36, 56126.15.50 и
56126.15.55 – всички с НТП за селскостопански,
горски ведомствен път, общинска публична
собственост, и сервитут, засягащ ПИ с идентификатор 56126.15.32, 56126.15.36, 56126.15.50
и 56126.15.55 – за селскостопански, горски ведомствен път, общинска публична собственост,
56126.15.20 – стопански двор, частна собственост, 56126.15.38, 56126.15.54 – пасище, мера,
частна 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“
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заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
10465
110. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за външно ВиК трасе до ПИ
№ 180079, местност Долен комсал под село, по
КВС на гр. Първомай, община Първомай, област
Пловдив, за изграждане на обект: „Търговски
и обслужващ център за земеделска техника
и автомобили“. Плановете са изложени в общинската администрация – гр. Първомай, стая
№ 107, където на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да подават писмени
възражения по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
10536
10. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на „Водопровод за минерална
вода“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на УПИ ІІІ-57020 и
УПИ ІV-57020, местн. Камено, земл. на с. Баня,
община Разлог, с възложител „Семеен хотел за
ски и СПА с. Баня“ – ЕООД, представлявано
от Камен Маринов Колчев. Трасето минава
през имоти с № 000481 и № 000840, земл. на
с. Баня, община Разлог. Проектът е изложен
в стая № 306 на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
10538
19. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и ел. кабел – ниско напрежение, за имот с идентификатор 63427.153.2354 в
м. Караач, землище на гр. Русе, през следните
имоти – общинска собственост: 63427.105.25 с
нов НТП „Друг вид поз. имот без определено
стоп. предназначение“, 63427.105.26 с нов НТП
„За местен път“ и 63427.169.815 с нов НТП „За
второстепенна улица“. 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.
10539
38. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания,
за трасе на водопровод от водоем в имот 053009,
местност Гючмя, землище с. Гергевец, община
Сливен, до северната регулационна граница на
с. Крушаре, община Сливен. Трасето със своя
сервитут засяга земеделски имоти, общинска и
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частна собственост, в местностите Могилите,
Гючмя, Джамията, Фандъ кору, Бежански ниви
и До село и имоти 000011, транспортна територия и 000050 – напоителен канал, държавна
собственост, в землището на с. Крушаре, земеделски имоти, общинска и частна собственост, в
местността Гючмя и имот 000102 – транспортна
територия, държавна собственост в землището
на с. Гергевец. 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.
10558
38а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания, за трасе на водопровод от регулационните
граници на с. Гавраилово, община Сливен, до
водностопанско съоръжение в имот 14275.65.630,
землище с. Гавраилово, община Сливен. Трасето
със своя сервитут засяга следните имоти в същото землище: 14275.14.5, 14275.14.21, 14275.14.438,
14275.110.2, 14275.110.35, 14275.110.39, 14275.110.51
и 14275.110.138, местност Дюзлюка, земеделска
територия, общинска собственост, и 14275.65.11,
местност Чуката, горска територия, държавна
собственост. 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.
10559
15. – Община Сливница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
ПУП и технически проект за модернизация
на железопътен участък „Гара Петърч – гара
Драгоман“ към проект: „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – част
от трансевропейската транспортна мрежа“, със
следните подобекти: план за застрояване за
обект „Ново приемно здание в нова железопътна гара Сливница“ към проект: „Нови гарови
здания, спирки и сгради, както и за реализация
на техните присъединителни проводи и пътни
връзки“ в масив 1 – ПИ № 001214, 001104, 001063
по КВС в землището на гр. Сливница, община
Сливница, Софийска област; ПУП – ПП – окончателен проект и технически проект за избрания вариант – трасе през територията на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област; ПУП – ИПУР от о.т. 125 до о.т. 127 по
ул. Неделище и от о.т. 126 до о.т. 128 по ул. 1300
години България (ул. Княз Ал. Батенберг I),
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област; ПУП – ПП за реконструкция на ВЛ
110 kV; ПУП – ПП за реконструкция на ВЛ и
КЛ 20 kV. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
при условието на чл. 156а ЗУТ.
10409
4. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1669
от 2.12.2015 г. и Заповед за поправка № 8-Z-1390
от 19.09.2016 г. на кмета на община Созопол
съобщава, че е открита процедура по принудително отчуждаване на части от имот – частна
собственост, по реда на глава трета от Закона
за общинската собственост за задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, за изграждане на обект: „Второстепенни улици от осови
точки 160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56 в
землището на гр. Созопол и с. Равадиново“,
както следва: част от поземлен имот с площ
5307 к в. м на цели я имот с идентификатор
67800.15.95 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска НТП – дру г
вид нива. Частта от поземлен имот с идентификатор 67800.15.95 по ККР на гр. Созопол,
одобрена със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ
80 кв. м е собственост на: Динко Генчев Господинов; Капка Генчева Господинова; Стоян
Тотев Динев; Диана Иванова Димитрова. Пазарната стойност на отчуждавания имот по т. 1
с площ 80 кв. м е определена от лицензиран
оценител – Валентин Радев (рег. № 100100244
от 14.12.2009 г. от Камарата на независимите
оценители в България за оценка на недвижими имоти). Същата възлиза на 84 лв. крайна
сума и е определена за обезщетение на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.15.95 по ККР на гр. Созопол. Средствата
са осигурени от собствени приходи и разходът
е одобрен с Решение № 1249 от 29.05.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол. Определеният
общ размер на обезщетението е разпределен
по квоти съгласно притежавана собственост,
както следва: за Динко Генчев Господинов е в
размер 14 лв.; за Капка Генчева Господинова
е в размер 14 лв.; за Стоян Тотев Динев е в
размер 28 лв.; за Диана Иванова Димитрова
е в размер 28 лв. Обезщетението на правоимащите да се изплати по банкова сметка на
„Инвестбанк“ – А Д, клон Созопол, IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“. Изплащането на
обезщетението на собственика на отчуждавания
поземлен имот с идентификатор 61042.15.95 по
ККР на гр. Созопол ще се изплаща по банков
път чрез „Инвестбанк“ – А Д, клон Созопол, в
3-дневен срок от влизане в сила на заповедта,
като Община Созопол ще представи списък на
банката с името на правоимащия, в случай че
не е обжалвал тази заповед. Ако има съдебно
решение, изплащането започва от датата, определена в него. В случай че възникне спор
между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху отчуждавания
имот, обезщетението се внася в търговската
банка по сметка на общината. В този случай
банката изплаща сумата на лицето, което уста-
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нови правата си по съдебен ред. Заповедта да
се съобщи на заинтересованите собственици,
копие от нея да се постави на определеното
за това място в сградата на Община Созопол
и да се публикува на интернет страницата на
общината. Заповедта подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от съобщаването є на заинтересованите лица пред А дминист ративни я
съд – Бургас.
10561
4а. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1429
от 27.09.2016 г. на кмета на община Созопол
съобщава, че е открита процедура по принудително отчуждаване на части от имот – частна
собственост, по реда на глава трета от Закона
за общинската собственост за задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, за изграждане
на обект: „Второстепенни улици от осови точки
160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56 в землище
на гр. Созопол и с. Равадиново“, както следва:
част от поземлен имот с площ 401 кв. м от 6905
кв. м площ на целия имот с идентификатор
61042.11.45, с трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива и съставляваща имот с нов проектен номер 61042.11.148
по ККР на с. Равадиново, община Созопол,
с номер по КВС 011045. Частта от поземлен
имот с идентификатор 61042.11.148 по ККР на
с. Равадиново, община Созопол, одобрена със
Заповед № РД-18-55 от 29.09.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 401 кв. м
е собственост на: наследници на Карамфила
Костова Панайотова: Румяна Недялкова Златанова; Тодор Иванов Гущеров; Иван Тодоров
Гущеров; Любомир Атанасов Мирчев; Карамфи ла Атанасова Мирчева; Иванка Иванова
Щрасер; Пенка Янева Костова; Ангел Костов
Костов; Нина Михайлова Костова; Красиана
Атанасова Костова; Ива Атанасова Костова;
Стефка Костова Комитова. Пазарната стойност
на отчуждавания имот по т. 1 с площ 401 кв. м
е определена от лицензиран оценител – Валентин Радев (рег. № 100100244 от 14.12.2009 г. от
Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти). Същата
възлиза на 417 лв. крайна сума и е определена
за обезщетение на собствениците на поземлен
имот с идентификатор 61042.11.148 по ККР на
с. Равадиново, община Созопол. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 1249 от 29.05.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол. Определеният
общ размер на обезщетението е, както следва:
за Румяна Недялкова Златанова е в размер
52,13 лв.; за Тодор Иванов Гущеров е в размер
26,06 лв.; за Иван Тодоров Гущеров е в размер
26,06 лв.; за Любомир Атанасов Мирчев е в размер 52,12 лв.; за Карамфила Атанасова Мирчева
е в размер 52,13 лв.; за Иванка Иванова Щрасер
е в размер 104,25 лв.; за Пенка Янева Костова
е в размер 26,07 лв.; за Ангел Костов Костов е
в размер 26,06 лв.; за Нина Михайлова Костова е в размер 8,68 лв.; за Красиана Атанасова
Костова е в размер 8,69 лв.; за Ива Атанасова
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Костова е в размер 8,69 лв.; за Стефка Костова
Комитова е в размер 26,06 лв. Обезщетението
на правоимащите да се изплати по банкова
сметка на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол,
IBAN BG 38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
Изплащането на обезщетението на собственика
на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 61042.11.148 по ККР на с. Равадиново,
община Созопол, ще се изплаща по банков
път чрез „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол, в
3-дневен срок от влизане в сила на заповедта,
като Община Созопол ще представи списък на
банката с името на правоимащия, в случай че
не е обжалвал тази заповед. Ако има съдебно
решение, изплащането започва от датата, определена в него. В случай че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимата
сума или за права върху отчуждавания имот,
обезщетението се внася в търговската банка
по сметка на общината. В този случай банката
изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред. Заповедта да се съобщи
на заинтересованите собственици, копие от нея
да се постави на определеното за това място в
сградата на Община Созопол и да се публикува
на интернет страницата на общината. Заповед
та подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
съобщаването є на заинтересованите лица пред
Административния съд – Бургас.
10562
4б. – Община Созопол на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС във връзка със Заповед № 8-Z-1427
от 27.09.2016 г. на к мета на община Созопол
съобщава, че е открита процеду ра по принудително отчу ж даване на части от имот – частна
собственост, по реда на глава т рета от Закона
за общинската собственост за задовол яване на
ва ж ни обществени интереси, които не могат
да бъдат задоволени по дру г начин, за изгра ждане на обект: „Второстепенни улици от осови
точк и 160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56 в
землище на гр. Созопол и с. Равадиново“, както
следва: част от поземлен имот с площ 4 к в. м
от 3000 к в. м площ на цели я имот с идентификатор 61042.11.129, с т райно предназначение
н а т е ри т о ри я т а – з емеде лс к а , Н Т П – н и в а
и съставл яваща имот с нов проектен номер
61042.11.142 по К К Р на с. Равадиново, община
Созопол, с номер по К ВС 000535. Част та от
поземлен имот с идентификатор 61042.11.142
по К К Р на с. Равадиново, община Созопол,
одобрена със Заповед № РД-18-55 от 29.09.2015 г.
на изпълнителни я директор на А ГК К, с площ
4 к в. м е собственост на: наследници на Иван
Янак иев Георг иев: С т оян Иванов Янак иев;
Иван Василев Янак иев; Пламен Василев Янак иев. Пазарната стойност на от ч у ж давани я
имот по т. 1 с площ 4 к в. м е определена от
лицензиран оценител – Валентин Радев (рег.
№ 100100244 от 14.12.2009 г. от Камарата на
независимите оценители в Българи я за оценка
на недвижими имоти). Същата възлиза на 5 лв.
крайна су ма и е определена за обезщетение
на собствениците на поземлен имот с идентификатор 61042.11.142 по К К Р на с. Равадиново,
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общ и на С озопол. Средс т вата са оси г у рен и
от собствени приходи и разходът е одобрен
с Решение № 1249 от 29.05.2015 г. на Общинск и я съвет – гр. Созопол. Определени ят общ
размер на обезщетението е, както следва: за
Стоян Иванов Янак иев е в размер 2,50 лв.; за
Иван Василев Янак иев е в размер 1,25 лв.; за
Пламен Василев Янак иев е в размер 1,25 лв.
Обезщетението на правоимащите да се изплати по банкова сметка на „Инвестбанк“ – А Д,
к лон Созопол, IBA N BG 38 IORT 7378 5011 1563
0 0 – „Обезщетение собственици от Община
С озопол“. Изп ла ща не т о на о б е зще т ен ие т о
на собст веника на от ч у ж давани я позем лен
имот с идентификатор 61042.11.142 по К К Р на
с. Равадиново, община Созопол, ще се изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“ – А Д,
к лон Созопол, в 3-дневен срок о т влиза не
в сила на заповедта, като Община Созопол
ще представи списък на банката с името на
правоимащи я, в слу чай че не е обжалвал тази
заповед. А ко има съдебно решение, изплащането започва от датата, определена в него. В
слу чай че възник не спор меж ду н яколко лица
за правото върх у дъл ж имата су ма или за права върх у отчу ж давани я имот, обезщетението
се внася в т ърговската банка по сметка на
общината. В този сл у чай банката изп лаща
су мата на лицето, което установи правата си
по съдебен ред. Заповедта да се съобщи на
заинтересованите собственици, копие от нея
да се постави на определеното за това м ясто
в сградата на Община Созопол и да се публик у ва на интернет страницата на общината.
Заповедта подлеж и на обжалване в 14-дневен
срок от съобщаването є на заинтересованите
лица пред А дминистративни я съд – Бу ргас.
10563
49. – Община Шумен, дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите лица, че в Община
Шумен, стая 336, е изложен: проект за подробен
устройствен план – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за „Изграждане на канализация
на „ХЪС“ – ООД, в землищата на гр. Шумен
и с. Васил Друмев до имот с идентификатор
10176.502.2 по кадастралната карта на с. Васил
Друмев“. Запознаването с проекта може да се
направи в стая 336 на общината в рамките на
приемното време всеки понеделник от 13,30 до
16,30 ч., сряда от 8,30 до 11,30 и от 13 до 16,30 ч.
и петък от 8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
10408
53. – Общ ина „Т у н д ж а“ – Ямбол, на основание ч л. 128, а л. 1 ЗУ Т съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план за „Въздушна линия
средно напрежение, метално табло трансформатор (МТТ), кабел 1 kV и електромерно табло
ТЕПО“ за присъединяване на „Административно-битова сграда“ в землището на с. Тенево,
община „Ту н д жа“, област Ямбол, позем лен
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имот № 016136, местност Сазево. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
10407
63. – Община с. Аврен, област Варна, отдел
„Устройство на територията“, съгласно разпоредбите на чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен и приет проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за изграждане на обект: Външно електрическо
захранване 20 kV от ТП ВП5 (възлова станция
„Родни балкани“), намираща се в имот 000856 по
КВС на с. Близнаци, община Аврен, отговарящ
на имоти с идентификатори № 04426.600.856 и
№ 04426.612.856 по КККР на с. Близнаци, до КТП
в имот 000617 по КВС на с. Близнаци, община
Аврен, отговарящ на имот с идентификатор
№ 04426.501.57 по КККР на с. Близнаци. На
основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 128,
ал. 1 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), до общ и нск ата а д м и н ис т ра ц и я – с. А врен, о тдел
„Устройство на територията“.
10556

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Федерация „Български пациентски форум“,
София, на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, издадена
от министъра на здравеопазването, по което е
образувано адм. д. № 13906/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
10545
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от
Сдружение на пострадалите от недобросъвестнос т та на Общ и на К юс т ен д и л (СПИНОК),
представлявано от председателя Ангел Иванов
Ангелов, и от сдружение „Възраждане – 2015“,
представлявано от председателя Иван Порфиров
Мишков, против Решение № 260 от 31.08.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Кюстендил. По жалбите
е образувано адм. дело № 671/2016 г. по описа на
Административния съд – Благоевград, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
6.02.2017 г. от 11 ч.
10546
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
проку рат у ра – Бу ргас, на чл. 19, 20 и 82 от
Наредбата за обществения ред на територията
на община Малко Търново, приета с Решение
№ 75 от 22.04.2016 г. от протокол № 7 от 2016 г.
По оспорването е образувано административно
дело № 2426/2016 г.
10547
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, на чл. 46
от Наредбата за организацията и безопасността
на движението и дисциплината на водачите на
превозни средства и пешеходците в община
Враца, приета с решение № 262 от 3.07.2003 г.;
изм. и доп. с решения № 425 от 16.11.2006 г.,
№ 571 от 24.09.2013 г. и № 287 от 27.09.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Враца, по което е
образувано адм. дело № 700/2016 г., насрочено
за 21.02.2017 г. от 10,30 ч.
10491
Административният съд – Кюстендил, призова ва Мари я на Мари нова Ми ха й лова, без
регистрация на постоянен и настоящ адрес на
територията на Република България, да се яви в
съда на 15.02.2017 г. в 10 ч. като заинтересована
страна по адм.д. № 93/2015 г., заведено по жалба
на Религиозната институция „Свидетелите на
Йехова в България“ срещу заповеди № РД-00-52
от 16.01.2014 г. и № РД-00-1521 от 5.12.2014 г. на
кмета на община Кюстендил.
10516
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба на СНЦ „Български правозащитен алианс“, подадена чрез пълномощника
адв. Йорданов, против Наредбата за изменение
и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Ракитово, приета с Решение № 283, взето по протокол № 18 от
14.11.2016 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово.
По жалбата е образувано административно дело
№ 945 по описа на съда за 2016 г., насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
25.01.2017 г. от 11 ч.
10494
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба на СНЦ „Български правозащитен алианс“, подадена чрез пълномощника
адв. Йорданов, против чл. 66 от Наредбата за
управление на общинските пътища на територията на община Септември, приета с Решение
№ 233, взето по протокол № 16 от 28.01.2005 г.
н а Общ и нс к и я с ъв е т – г р. С еп т ем ври. По
жалбата е образувано административно дело
№ 968 по описа на съда за 2016 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
25.01.2017 г. от 11 ч.
10495
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Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 А ПК съобщава, че е пост ъпила жа лба
от сдружение с нестопанска цел „Български
правозащитен алианс“, БУЛСТАТ 177060406,
с а дрес П ловдив, ул. Райко Даска лов 67, с
представляващ адв. Иван Георгиев Йорданов,
п ро т и в ч л. 42 о т Наредбата за у п ра влен ие
на общ инската п ът на м режа и улиц и т е на
територи ята на община Рак итово, приета с
Решение № 224 от 30.03.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Ракитово. По жалбата е образувано
адм. дело № 974 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2016 г.
10512
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба на СНЦ „Български правозащитен алианс“, подадена чрез пълномощника
адвокат Иван Г. Йорданов, против чл. 66 от
Наредбата за управление на общинските пътища
в община Велинград. По жалбата е образувано
административно дело № 985 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2016 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.01.2017 г. от 9,45 ч.
10548
Административният съд – София-град, второ
отделение, 40 състав, съобщава, че е постъпила
жалба на Юлияна Бончева Паскалева, с която
се оспорва Решение № 556 от 28.07.2016 г. на
Столични я общинск и съвет (СОС), с което
е одобрен проект за изменение на плана за
регулация на обект „Трети метродиаметър на
Софийски метрополитен“, като се създава обект
„Трет и мет родиамет ър – Софи я“, обх ващащ
измененията в м. Горна баня, м. Овча купел 2,
м. Овча купел 1, м. Овча купел, кв. 50, м. Овча
купел – актуализация, м. ж.к. Овча купел, по
която е образувано адм. д. № 10655/2016 г. по
описа на А дминистративния съд – София-град,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 9.02.2017 г. от 13,30 часа. Заинтересованите лица могат да подадат молба за
конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10496
Административният съд – София-град, ХІV
тричленен състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Преслав
Иванов Тодоров чрез своя баща и законен представител Иван Тодоров Тодоров на Наредбата за
предоставяне на социалните услуги „Асистенти за
независим живот“ на Столична община, по което
е образувано адм. д. № 7716/2016 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.02.2017 г. от 10 ч.
10517
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 1099/2016 г. по описа на АССO,
което ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 25.01.2017 г. от 10 ч. Производството
е образувано по протест на Окръжна прокура-
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тура – София, срещу чл. 115, ал. 2 от Наредба
№ 4 на Общинския съвет – гр. Самоков, за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
10493
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК
съобщава, че в Административния съд – София
област, е образувано адм. дело № 1120/2016 г. по
описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 8.03.2017 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване са чл. 6,
16 и 20 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет – гр. Копривщица.
Конституирани страни в производството са:
оспорващ – Окръжната прокуратура – София,
и административен орган – Общинският съвет – гр. Копривщица.
10513
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 1122/2016 г. по описа на АССO,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 22.02.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано по протест на Окръжна
п рок у рат у ра – Софи я, п ро т и в ч л. 2а, а л. 2 ,
чл. 66, ал. 1 и чл. 70, ал. 3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Ботевград.
10514
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 1102/2016 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 25.01.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано по протест на Окръжна прокуратура – София, срещу чл. 5, ал. 2 и чл. 44, ал. 4 от Наредба
№ 5 на Общинския съвет – гр. Правец, за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
10515
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпил протест
на Пе тя Дра га нова – п рок у рор в Ок р ъж на
проку рат у ра – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 4 от
Наредба № 1 за опазване на обществения ред,
безопасността на движението, спокойствието и
сигурността на гражданите на Общинския съвет – гр. Мъглиж, приета с Решение № 38, взето
с протокол № 5 от 28.01.2016 г. на заседание на
Общинския съвет – гр. Мъглиж, влязла в сила
на 17.02.2016 г., по което е образувано адм.д.
№ 560/2016 г. по описа на А дминистративния
съд – Стара Загора, насрочено за 23.01.2017 г.
от 10,30 ч.
10549
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А дминистративни ят съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, а л. 1
А ПК с ъобща ва, че е пос т ъп и ло оспорва не
от Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 6, чл. 16, ал. 1 и чл. 20, ал. 4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореж дане с общ инско им у щест во на
Общинския съвет – Тополовград, приета с Решение № 120 от 30.10.2008 г. от протокол № 15
на Общинския съвет – Тополовград, по което
е образувано адм. д. № 301/2016 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
26.01.2017 г. от 10 ч. За разглеждане на делото
има резервна дата – 9.02.2017 г. от 10 ч.
10518
Добричкият окръжен съд уведомява Сафет
Църновършанин, роден на 29.03.1989 г., без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната,
да се яви в деловодството на Добричкия окръжен съд в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ за връчване на искова
молба, приложенията към нея и разпореждането
по чл. 131 ГПК в качеството на ответник по
гр.д. № 597/2016 г. с ищец Дженка Албенова
Памукова от с. Божурово, община Добричка.
Указва на ответника да посочи съдебен адрес, а
при неявяване делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му бъде назначен
особен представител.
10549
Софийският районен съд, гражданско отделение, 28 състав, призовава в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ Тигран
Рубенович Агахян с известен по делото адрес:
София, бул. Александър Малинов 85, офис 1,
сега с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, гражданско
отделение, 28 състав, София, бул. Цар Борис III
№ 54, за да получи препис от исковата молба
и приложенията, подадени от „Топлофикация
София“ – ЕАД. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител.
10529
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
уведомява, че е образувано гр.д. № 3128/2015 г. по
мотивирано искане рег. № 34475/17.11.2015 г. от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество против Ивелина Петрова Леонидова
от Варна, ул. Владимир Димитров – Майстора 9,
ет. 2, ап. 5, и „Белла Вива – Ива Леоне“ – ЕООД,
ЕИК 03534779, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цариброд 10, ап. 14, представлявано от Ивелина Петрова Леонидова, с
което е предявен иск с правно основание чл. 74,
ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Ивелина Петрова Леонидова:
самостоятелен обект в степен на завършеност
„незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се
по отстъпено право на строеж върху собствено
дворно място, цялото с площ 297 кв. м, намиращо се във Варна, ул. Добротица 8, съставля-
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ващо УПИ № ІХ-13, в кв. 155, 11 микрорайон
по плана на гр. Варна, идентичен с ПИ с пл.
№ 13, кв. 7 по плана на 11 микрорайон, при
граници: улица, ПИ № 14, 17, 3 и 12, а именно:
апартамент № 7 на третия етаж на сградата,
със ЗП 45,10 кв. м, състоящ се от: кухня-трапезария, дневна, баня, тоалетна, дрешник, балкон, коридор, при граници: стълбищна клетка,
ап. № 8, двор, северозападен калкан, заедно с
принадлежащото избено помещение № 2 със ЗП
5,43 кв. м, при граници: изба № 11, изба № 13,
изба № 1, избен коридор, както и 4,5845 % ид.ч.
от общите части на сградата и от правото на
строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег. № 7948, дело
№ 454 от 6.10.2006 г./акт № 166, том LХХХІІІ
от 10.10.2006 г. на СВ – Варна;
самостоятелен обект в степен на завършеност
„незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се
по отстъпено право на строеж върху собствено
дворно място, цялото с площ 297 кв. м, намиращо се във Варна, ул. Добротица 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв. 155, 11 микрорайон
по плана на гр. Варна, идентичен с ПИ с пл.
№ 13, кв. 7 по плана на 11 микрорайон, при
граници: улица, ПИ № 14, 17, 3 и 12, а именно:
апартамент № 9 на третия етаж на сградата със
ЗП 43,38 кв. м, състоящ се от: кухня, дневна,
баня-тоалетна, дрешн ик, балкон, коридор, при
г раници: ст ъ лбищна к лет ка, ап. № 8, северозападен калкан, заедно с принадлежащото
избено помещение № 10 със ЗП 7,30 кв. м, при
граници: изба № 9, изба № 12, избен коридор,
югозападен калкан, както и 4,6847 % ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на
строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег. № 7948, дело
№ 454 от 6.10.2006 г./акт № 166, том LХХХІІІ
от 10.10.2006 г. на СВ – Варна;
самостоятелен обект в степен на завършеност
„незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се
по отстъпено право на строеж върху собствено
дворно място, цялото с площ 297 кв. м, намиращо се във Варна, ул. Добротица 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв. 155, 11 микрорайон
по плана на гр. Варна, идентичен с ПИ с пл.
№ 13, кв. 7 по плана на 11 микрорайон, при
граници: улица, ПИ № 14, 17, 3 и 12, а именно:
апартамент № 10 на четвърти етаж на сградата, със ЗП 66,60 кв. м, състоящ се от: кухня,
дневна, спалн я, бан я, тоалет, дрешник, два
балкона, коридор, при граници: улица, югозападен калкан, двор, стълбищна клетка, заедно
с принадлежащото избено помещение № 11 със
ЗП 9,40 кв. м, при граници: стълбищна клетка,
избен коридор, избен коридор, изба № 2, както
и 7,0084 % ид.ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж върху дворното място,
придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.
№ 7948, дело № 454 от 6.10.2006 г./акт № 166,
том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна;
самостоятелен обект в степен на завършеност
„незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се
по отстъпено право на строеж върху собствено
дворно място, цялото с площ 297 кв. м, намиращо се във Варна, ул. Добротица 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв. 155, 11 микрорайон
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по плана на гр. Варна, идентичен с ПИ с пл.
№ 13, кв. 7 по плана на 11 микрорайон, при
граници: улица, ПИ № 14, 17, 3 и 12, а именно:
апартамент № 11 на четвърти етаж на сградата,
със ЗП 61 кв. м, състоящ се от: кухня, дневна,
спалня, баня-тоалет, перално, дрешник, два
балкона, коридор, при граници: улица, ап. № 10,
стълбищна клетка, двор, северозападен калкан,
заедно с принадлежащото избено помещение № 9
със ЗП 7,60 кв. м, при граници: улица, югозападен калкан, изба № 10, избен коридор, както
и 6,5726 % ид.ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж върху дворното място,
придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.
№ 7948, дело № 454 от 6.10.2006 г./акт № 166,
том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна;
самостоятелен обект в степен на завършеност
„незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се
по отстъпено право на строеж върху собствено
дворно място, цялото с площ 297 кв. м, намиращо се във Варна, ул. Добротица 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв. 155, 11 микрорайон
по плана на гр. Варна, идентичен с ПИ с пл.
№ 13, кв. 7 по плана на 11 микрорайон, при
граници: улица, ПИ № 14, 17, 3 и 12, а именно:
апартамент № 12 – мезонет на пети и шести
етаж на сградата, със ЗП 124,02 кв. м, състоящ се от: на пети етаж – кухня с трапезария,
тоалет, два балкона, коридор, вътрешна стълба
за шести етаж; на шести етаж – две спални,
баня-тоалетна, дрешник, коридор, два балкона, при граници: улица, югозападен калкан,
ап. № 13, двор, заедно с принадлежащото избено
помещение № 7 със ЗП 13 кв. м, при граници:
улица, изба № 8, изба № 6, както и 11,7901 %
ид.ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху дворното място, придобит с
нотариален акт № 81, том ІІІ, рег. № 7948, дело
№ 454 от 6.10.2006 г./акт № 166, том LХХХІІІ
от 10.10.2006 г. на СВ – Варна;
самостоятелен обект в степен на завършеност
„незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се
по отстъпено право на строеж върху собствено
дворно място, цялото с площ 297 кв. м, намиращо се във Варна, ул. Добротица 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв. 155, 11 микрорайон
по плана на гр. Варна, идентичен с ПИ с пл.
№ 13, кв. 7 по плана на 11 микрорайон, при
граници: улица, ПИ № 14, 17, 3 и 12, а именно:
апартамент № 13 – мезонет на пети и шести
етаж на сградата, със ЗП 123,80 кв. м, състоящ
се от: на пети етаж – кухня- трапезария, дневна,
тоалет, дрешник, два балкона, при граници:
улица, северозападен калкан, ап. № 12, двор,
заедно с принадлежащото избено помещение
№ 6 със ЗП 12,30 кв. м, при граници: улица,
изба № 7, изба № 5, северозападен калкан, както
и 11,5132 % ид.ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж върху дворното място,
придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег.
№ 7948, дело № 454 от 6.10.2006 г./акт № 166,
том LХХХІІІ от 10.10.2006 г. на СВ – Варна;
самостоятелен обект в степен на завършеност
„незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се
по отстъпено право на строеж върху собствено
дворно място, цялото с площ 297 кв. м, нами-
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ращо се във Варна, ул. Добротица 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв. 155, 11 микрорайон
по плана на гр. Варна, идентичен с ПИ с пл.
№ 13, кв. 7 по плана на 11 микрорайон, при
граници: улица, ПИ № 14, 17, 3 и 12, а именно:
магазин № 1 на партерния етаж на сградата,
със ЗП 26,60 кв. м, състоящ се от: магазинна
част, склад, тоалет, складова площ, при граници: улица, магазин № 2, стълбищна клетка,
северозападен калкан, заедно с 2,6098 % ид.ч.
от общите части на сградата и от правото на
строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 81, том ІІІ, рег. № 7948, дело
№ 454 от 6.10.2006 г./акт № 166, том LХХХІІІ
от 10.10.2006 г. на СВ – Варна;
самостоятелен обект в степен на завършеност
„незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се
по отстъпено право на строеж върху собствено
дворно място, цялото с площ 297 кв. м, намиращо се във Варна, ул. Добротица 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв. 155, 11 микрорайон
по плана на гр. Варна, идентичен с имот с пл.
№ 13, кв. 7 по плана на 11 микрорайон, при
граници: улица, ПИ № 14, 17, 3 и 12, а именно: апартамент № 8 на трети етаж на сградата, със ЗП 83,50 кв. м, състоящ се от: кухня,
дневна, две спални, баня, тоалетна, дрешник,
два балкона и коридор, при граници: улица,
югозападен калкан, двор, стълбищна клетка,
заедно с принадлежащото избено помещение
№ 1 със ЗП 7,98 кв. м, при граници: изба № 2,
двор, изба № 3, избен коридор, както и 8,8367 %
ид.ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху дворното място, придобит с
нотариален акт № 84, том ІІІ, рег. № 7952, дело
№ 457 от 6.10.2006 г./акт № 172, том LХХХІІІ
от 9.10.2006 г. на СВ – Варна;
самостоятелен обект в степен на завършеност
„незавършен груб строеж“ в сграда, строяща се
по отстъпено право на строеж върху собствено
дворно място, цялото с площ 297 кв. м, намиращо се във Варна, ул. Добротица 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв. 155, 11 микрорайон
по плана на гр. Варна, идентичен с имот с пл.
№ 13, кв. 7 по плана на 11 микрорайон, при
граници: улица, ПИ № 14, 17, 3 и 12, а именно:
магазин № 3 на партерния етаж на сградата,
със ЗП 26 кв. м, състоящ се от: складова площ
и тоалетна, при граници: улица, проход, магазин № 2, стълбищна клетка, заедно с 2,5510 %
ид.ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху дворното място, придобит с
нотариален акт № 85, том ІІІ, рег. № 7953, дело
№ 458 от 6.10.2006 г./акт № 168, том LХХХІІІ
от 9.10.2006 г. на СВ – Варна;
самостоятелен обект в степен на завършеност
„незавършен груб строеж“ от сграда, строяща се
по отстъпено право на строеж върху собствено
дворно място, цялото с площ 297 кв. м, намиращо се във Варна, ул. Добротица 8, съставляващо УПИ № ІХ-13, в кв. 155, 11 микрорайон
по плана на гр. Варна, идентичен с имот с пл.
№ 13, кв. 7 по плана на 11 микрорайон, при
граници: улица, ПИ № 14, 17, 3 и 12, а именно:
магазин № 2 на партерния етаж на сградата
със ЗП 21,70 кв. м, състоящ се от: магазинна
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площ и тоалетна, при граници: улица, магазин
№ 3, стълбищна клетка, заедно с 2,1290 % ид.ч.
от общите части на сградата и от правото на
строеж върху дворното място, придобит с нотариален акт № 86, том ІІІ, рег. № 7954, дело
№ 459 от 6.10.2006 г./акт № 165, том LХХХІІІ
от 9.10.2006 г. на СВ – Варна;
сума общо в размер 581 906,70 лв., получена
по предварителни договори за учредяване право
на строеж и непреобразувана в друго имущество,
по години, както следва: за 2006 г. в размер
100 075,69 лв.; за 2007 г. в размер 113 459,60 лв.; за
2008 г. в размер 255 332,52 лв.; за 2009 г. в размер
35 783,61 лв.; за 2010 г. в размер 38 138,68 лв. и
за 2011 г. в размер 39 116,60 лв.;
сума в размер 75 лв., представляваща направена на 10.10.2011 г. вноска по банкова сметка
IBAN BG 30 FINV 915010BGN0IF1C в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Ивелина
Петрова Леонидова;
сума в размер 7398,69 лв., представляваща
направени погасителни вноски по банкова сметка IBAN BG 77 FINV 91501000185819 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Ивелина
Петрова Леонидова;
сума в размер 31 280 лв., представляваща
направени вноски през 2006 г. и 2007 г. по банкова сметка IBAN BG 92 UBBS 80024089867317
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Ивелина Петрова Леонидова;
сума в размер 100 лв., представляваща направена на 11.03.2009 г. вноска по банкова сметка
в левове IBAN BG 04 UNCR 70001515685623 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ивелина
Петрова Леонидова.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Ивелина Петрова
Леонидова:
су ма в размер 50 0 0 лв., п редставл яваща
п ари ч н ат а ра вно с т ой но с т н а о т ч у ж ден и т е
дружествени дялове от капитала на „Леонарх
Билдинг“ – ЕООД, ЕИК 148128530, седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Владимир
Димитров-Майстора 9, ет. 2, ап. 5.
На основание чл. 67 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от „Белла Вива – Ива
Леоне“ – ЕООД, ЕИК 103534779:
лек автомобил, марка „КИА“, модел „Соренто“,
с рег. № В 5222 РХ, рама № KNEJI521865529212,
двигател № D4СВ5900152.
В условията на евентуалност на основание
чл. 72 във връзка с чл. 67 и чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
ЗОПДНПИ от „Белла Вива – Ива Леоне“ – ЕООД,
ЕИК 103534779:
су ма в размер 820 0 лв., п редставл яваща
паричната равностойност на лек автомобил,
марка „К И А“, модел „Соренто“, с рег. № В
5222 РХ, рама № KNEJI521865529212, двигател
№ D4СВ5900152.
Указва на заинтересованите лица да предявят претенциите си върху имуществото в срок
до първото съдебно заседание. Неподадените в
срока претенции няма да бъдат разгледани от
съда. Производството по гр.д. № 3128/2015 г. е
насрочено за 20.04.2017 г. от 14 ч.
10550
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С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 15549/96 г. за политическа партия с наименование „Движение „Гергьовден“, приети на
национален събор на партията, проведен на
28.05.2016 г. Председател на политическа партия
„Дви жение „Гергьовден“: Драгомир Желчев
Стефанов. Изпълнителен съвет: Драгомир Желчев Стефанов – председател, Любен Любенов
Д и лов – поче т ен п редс едат ел, Георг и И ванов Маринчев – заместник-председател, Надя
Асенова Ангелова, Даниел Славеев Парушев,
Станислав Добринов Добрев, Емил Николов
Киров, Ирина Тодорова Делчева, Таня Тодорова
Петкова-Даскалова, Атанас Иванов Велинов,
Станимир Пенев Стаматев, А ндрей Минков
Христов, Христо Василев Георгиев. Контролен
съвет: Стефан Евтимов Цинцарски – председател, Иван Атанасов Петров, Мария Георгиева
Димитрова. Политическа партия „Движение
„Гергьовден“ се представлява от председателя
Дра г ом и р Же л чев С т е фа нов и за ме с т н и кпредседателя Георги Иванов Маринчев заедно
и поотделно.
10510

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб ИККЕН“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 9.02.2017 г. в
София, кв. Суходол, ул. Среброструй 8, в 14 ч.
(час при „спадащ кворум“ – 15 ч.), при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за изменение
и допълнение на целите, задачите и средствата
за тяхното постигане, предмета на дейност на
сдружение „Спортен клуб ИККЕН“ – София;
проект за решение: ОС приема решение за
изменение и допълнение на целите, задачите и
предмета на дейност на сдружение „Спортен клуб
ИККЕН“ – София, съгласно направено предложение; 2. приемане на решение за изменения
и допълнения в устава на сдружение „Спортен
клуб ИККЕН“ – София; проект за решение: ОС
приема решение за изменения и допълнения в
устава на сдружение „Спортен клуб ИККЕН“
съгласно предложение; 3. разни. Поканват се
членовете или техните писмено упълномощени
представители да вземат участие в работата на
общото събрание. Акредитацията на делегатите
ще протече от 13 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
10530
11. – Управителният съвет на сдружение
с нес топа нск а це л „Спор тен к л у б Пре тенден т “ – Софи я, на о снова н ие ч л. 2 6, а л. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 9.02.2017 г. в София, кв. Суходол, ул. Среб
роструй 8, в 12 ч., при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за изменение и допълнение
на целите, задачите и средствата за тяхното
постигане, предмета на дейност на сдружение
„Спортен клуб Претендент“ – София; проект за
решение – ОС приема решение за изменение
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и допълнение на целите, задачите и предмета
на дейност на сдружение „Спортен клуб Претендент“ – София, съгласно направено предложение; 2. приемане на решение за промени в
персоналния състав на управителния съвет на
сдружение „Спортен клуб Претендент“ – София;
проект за решение – ОС приема промени в
персоналния състав на управителния съвет на
сдружение „Спортен клуб Претендент“ – София,
съгласно направено предложение; 3. приемане
на решение за одобряване избора на председател
на управителния съвет на сдружение „Спортен
клуб Претендент“ – София; проект за решение – ОС одобрява избора на председател на
управителния съвет на сдружение „Спортен клуб
Претендент“ – София; 4. приемане на решение за
изменения и допълнения в устава на сдружение
„Спортен клуб Претендент“ – София; проект за
решение – ОС приема решение за изменения и
допълнения в устава на сдружение „Спортен клуб
Претендент“ съгласно предложение; 5. разни.
Поканват се членовете или техните писмено
упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. Акредитацията
на делегатите ще протече от 11 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
10542
13. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по автомобилен спорт“ (БФАС) – София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2 от устава
свиква на 11.02.2017 г. в 11 ч. в зала „София“ при
Българския Червен кръст в София, бул. Джеймс
Баучер 76, общо отчетно събрание на сдружението при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада (отчета) за дейността на УС на БФАС
с председател Владимир Илиев за отчетната
2016 г.; 2. приемане на проект за бюджет на БФАС
за 2017 г.; 3. приемане на промени в устава на
БФАС; 4. разни. Регистрацията на делегатите
ще започне от 9,30 ч. на 11.02.2017 г. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, както
и чл. 24 от устава на сдружението събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
10565
12. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб бързи, смели, сръчни“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете си на 17.02.2017 г.
в 11 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението, София, р-н „Средец“, ул. Янтра 12,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за разширяване целта на сдружение „Спортен
клуб бързи, смели, сръчни“ чрез включване на
леката атлетика към същата; 2. утвърждаване на
устав и цели на сдружението, отразяващи приетите решения. Право на глас в общото събрание могат да упражнят всички лица, членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от броя на
явилите се членове.
10541
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14. – Управителният съвет на сдружение
„Младежки договор за Европа 2012“ – София,
на основание чл. 7, ал. 4 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.02.2017 г. в 19 ч. в София, ж.к. Надежда 4,
бл. 449, ет. 4, ап. 46, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет за дейността на
управителния съвет; 2. приемане на бюджета за
2017 г.; 3. изменение на устава на сдружението;
4. промяна в състава на управителния съвет;
5. разни. При липса на необходимия кворум
съгласно чл. 7, ал. 8 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно
същия ден, на същото място и при спазване на
същия дневен ред.
10540
11. – Управителният съвет на сдружение
с н е с т о п а н с к а ц е л „ Б ъ л г ар с ко д ру же с т в о
по ендокринология“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 11.03.2017 г. в 9 ч. в София, хотел „Рамада
София“, зала „Европа“ (Мецанин-М), с адрес:
бул. Мария-Луиза 131, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на управителния съвет
за дейността на сдружението и на годишния
финансов отчет за 2016 г.; 2. доклад за дейността на сдружението за периода на управлението
му от председателя на управителния съвет; 3.
доклад на ревизионната комисия на сдружението; 4. доклад на главния редактор на списание „Ендокринология“; 5. освобождаване на
досегашния управителен съвет на сдружението
и избор на нов управителен съвет; 6. избор на
председател на управителния съвет на сдружението; 7. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
изрично упълномощен представител. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
10501
22. – Управителният съвет на Националната
браншова организация „Български пчеларски
съюз“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.03.2017 г. в 10 ч. в
София, бул. Христо Ботев 48, Дом на запасните
сержанти и офицери, при следния дневен ред: 1.
отчет на председателя на УС на НБО „БПС“; 2.
отчет на председателя на КС на НБО „БПС“; 3.
промени в устава на НБО „БПС“; 4. избор на
председател на УС на НБО „БПС“; 5. избор на
членове на УС на НБО „БПС“; 6. избор на председател и членове на КС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. при същия дневен ред
и на същото място.
10571
28. – Управителният съвет на Училищно нас
тоятелство при Второ СОУ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
22.03.2017 г. в 18 ч. в сградата на Второ СОУ „Неофит Бозвели“, Варна, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на училищното настоятелство
за 2016 г.; 2. приемане на план за дейността на
настоятелството за 2017 г.; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 24
от устава на СУН при Второ СОУ – Варна, съб
ранието ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред в 19 ч. (един час след първоначално обявения).
10551
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47. – Управителният съвет на сдружение
ВУСК „Васил Левски“ – Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.02.2017 г. в 14,30 ч. в Дома на културата
на НВУ „Васил Левски“, бул. България 76, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на сдружението; 2. изключване на
членове на сдружението поради отпадане; 3.
приемане на нови членове; 4. избор на членове
на управителния съвет на сдружението; 5. избор на председател на управителния съвет на
сдружението; 6. приемане на проектобюджет на
сдружението за 2017 г.; 7. вземане на решение
за приемането на сдружението за колективен
член на лицензирани спортни организации на
хора с увреждания; 7. други организационни
въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
15,30 ч. при същия дневен ред. Поканват се
вси ч к и ч ленове на сд ру жен ие т о да вземат
участие в общото събрание.
10502
16. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на нумизматичните дружества в България“ – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на съюза на
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1.04.2017 г. в 12 ч. в клуба на СНДБ – Велико
Търново, ул. Марно поле 14-А, при следния дневен
ред: 1. избор на ново ръководство; 2. промени
в устава на съюза; 3. приемане на бюджет на
съюза за 2017 г.; 4. съдебна регистрация и пререгистрация; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе на същото място и дата, при същия
дневен ред в 13 ч. Регистрацията на делегатите
ще започне в 11 ч.
10520
19. – Управителният съвет на сдружение „Волейболен клуб „Импулс“, гр. Долна Оряховица, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на 1.03.2017 г. в 17,30 ч. в пресцентъра
на спортна зала „Никола Петров“, Горна Оряховица, ул. Васил Априлов 26, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността за 2016 г. и насоки за
развитие през 2017 г. на ВК „Импулс“; 2. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час, след което се
провежда на същото място, при същия дневен
ред и се счита за законно колкото и членове да
се явят.
10521

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 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 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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