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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм.,
бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и
118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и
14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30,
36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от
2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41,
42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.,
бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и
53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16,
53 и 98 от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101
от 2015 г. и бр. 30 и 75 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 1 след думата „установени“ се добавя „с този закон и“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Водач на пътно превозно средство,
който се движи по републиканските пътища, вк лючени в трансевропейската пътна
мрежа, както и по такива, които са извън
нея, или по техни у частъци, без да е заплатил съответната такса по ал. 1, заплаща
компенсаторна такса, която му дава право
да довърши пътуването си в рамките на
24 часа след заплащането є. Размерът на
компенсаторната такса се определя от Министерския съвет с тарифата по чл. 10, ал. 6
в зависимост от вида на пътното превозно
средство.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 8.
§ 3. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
1. А линея 3 се изменя така:
„(3) В зависимост от срока винетните
такси биват годишна, тримесечна, месечна,
седмична и дневна. За пътните превозни
средства по ал. 7, т. 1 и 2 се издават годишна, месечна, седмична и дневна винетка.
За пътните превозни средства по ал. 7, т. 3

се издават годишна, тримесечна, месечна
и седмична винетка. Винетките са валидни съответно за срок от една година, три
месеца, един месец, една седмица или един
ден, считано от деня на закупуването им.
Валидност та на винетките се определя в
наредбата по чл. 10, ал. 6.“
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и
се добавя „който се отбелязва в платежния
документ“.
3. В ал. 5, т. 2 след думите „валиден винетен стикер“ се поставя запетая и се добавя
„по начин, възпрепятстващ повторното му
ползване“.
4. Създава се ал. 14:
„(14) При определяне на графичното офор
мление по ал. 13 задължително се предвижда
възможност за трайно отбелязване върху
винетката на деня, месеца и годината на
нейното закупуване.“
§ 4. В чл. 10е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „чл. 10, ал. 1“ се
добавя „или 2“, след ду мите „заплащане
на таксата“ се добавя „по чл. 10, ал. 2“, а
думите „съгласно чл. 10а, ал. 7“ се заменят
с „пътно превозно средство“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Пътно превозно средство, което е
пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление влизане
на територията на Република България, без
да притежава валиден документ за платена
такса по чл. 10, ал. 1, може да продължи
п ът у ва не т о си с а мо с лед за п ла ща не на
та ксата за с ъо т вет ната кат ег ори я п ът но
превозно средство в специализираното звено на А генция „Митници“ на съответния
граничен контролно-пропускателен пункт.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 5. В чл. 10з ал. 2 се изменя така:
„(2) Доставчиците на ЕУЕСТ, установени
на т ери т ори я та на Реп ублика Бъ лгари я,
под леж ат на р ег ис т ра ц и я в на ц иона лен
електронен регистър на доставчиците, поддържан от Агенция „Пътна инфраструктура“,
ако отговарят на изискванията на чл. 3 от
Решение 2009/750/ЕО за определяне на Европейската услуга за електронно събиране
на такса за изминато разстояние и нейните
технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13
октомври 2009).“
§ 6. В ч л. 55 след д у ми те „винет ни те
такси“ се добавя „и таксите по чл. 10, ал. 2“.
Преходни и зак лючителни разпоредби
§ 7. В Закона за движението по пътищата
(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
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92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34,
61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51,
53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и
102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48
от 2011 г.; Решение № 1 на Констит уционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм.,
бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68
от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19,
37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50,
81, 86, 98 и 101 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 100, ал. 2 в изречение първо след
думите „предното стък ло на моторното пътно превозно средство“ се добавя „по начин,
възпрепятстващ повторното му ползване“.
2. Член 102 се изменя така:
„Ч л. 102. На водача, собст веника и ли
у п ъ лномощени я ползвател на мо торно
пътно превозно средство се забранява да
предоставя моторното превозно средство:
1. на водач, който е под въздействие на
алкохол и/или наркотични вещества или тех
ни аналози, или на неправоспособен водач;
2. за движение по републиканските пътища, вк лючени в трансевропейската пътна
мрежа, и по такива, които са извън нея, или
по техни у частъци без закупен и залепен
винетен стикер, валиден към момента на
предоставянето.“
3. В чл. 140, ал. 1 се създава изречение
второ: „По републиканските пътища, отворени за обществено ползване, вк лючени в
трансевропейската пътна мрежа, и по такива,
които са извън нея, или по техни у частъци
се допускат само моторни превозни средства
с валиден винетен стикер, залепен по начин,
възпрепятстващ повторното му ползване.“
4. В чл. 165:
а) в ал. 1, т. 11 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и заплащането на компенсаторна такса по чл. 10, ал. 2 от Закона
за пътищата“;
б) в ал. 2 се създава т. 11:
„11. не допускат движение по републиканските пътища, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са
извън нея, или по техни у частъци на моторно превозно средство без валиден винетен
стикер, залепен по начин, възпрепятстващ
повторното му ползване.“
5. В чл. 166, ал. 1 се създава т. 6:
„6. заплащането на таксите по чл. 10, ал. 1
и 2 от Закона за пътищата и поставянето
на валидни винетни стикери.“
§ 8. Законът влиза в сила от ден я на
обнародването му в „Държавен вестник“,
с изк лючение на § 3, т. 1 относно чл. 10а,
а л. 3, изречение първо и т рето в част та
„тримесечна“, изречение четвърто в част та

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

„три месеца“, както и за едногодишния срок
на валидност на годишната винетка от деня
на нейното закупуване, и т. 4 относно ал. 14,
които влизат в сила от 1 януари 2018 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 януари 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
670

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 62

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 8, ал. 3, т. 12 от Закона за управление и
функциониране на системата за защита на
националната сигурност
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям за представители на президента
на Републиката в Съвета по сигурността към
Министерския съвет:
1. Иво Христо Петков – началник на кабинета на президента на Републиката, и
2. Димитър Желязков Стоянов – главен
секретар на президента на Републиката.
Отменям Указ № 244 от 7 декември 2015 г.
(изм. с Указ № 1 от 2016 г.) на президента на
Републиката.
Издаден в София на 25 януари 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
750

УКАЗ № 64
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
В Указ № 58 от 24 януари 2017 г. думите
„Ирина Стойнова Костова за служебен министър на околната среда и водите“ се заменят с „Ирина Стойкова Костова за служебен
министър на околната среда и водите“.
Издаден в София на 27 януари 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
834
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
ОТ 25 ЯНУАРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за разделно събиране
на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране
на биоразградимите отпадъци.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменят се:
1. Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с Постановление № 235 на
Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 92
от 2013 г.).
2. Наредбата за разделно събиране на био
отпадъците, приета с Постановление № 275
на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 107
от 2013 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. изискванията към дейностите по разделно
събиране на биоотпадъците;
2. подходящите за оползотворяване биоотпадъци и други биоразградими отпадъци;
3. условията, при които компостът и ферментационният продукт, получени от дейности
по оползотворяване на биоотпадъци, престават да бъдат отпадък по смисъла на § 1, т. 17
от допълнителните разпоредби на Закона за
управление на отпадъците (ЗУО);
4. изискванията за качество на продукта,
получен от дейности по оползотворяване;
5. изискванията за употреба на получения
компост, ферментационен продукт, органичен
почвен подобрител, стабилизирана органична
фракция от процеса на механично-биологично
третиране (МБТ);
6. методиката за разпределение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО между регионите по
чл. 49, ал. 9 ЗУО;
7. методите за изчисляване на изпълнението
на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за биоразградими отпадъци и биоотпадъци с произход от:
1. домакинствата и други обекти, които са
обхванати от общинските системи за разделно
събиране;
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2. домакинствата и други обекти, които са
обхванати от общинските системи за събиране
на смесени битови отпадъци.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. естествени неопасни материали от селското или горското стопанство съгласно чл. 2,
ал. 2, т. 6 ЗУО, включително слама, растителни остатъци или остатъци от преработка
и съхранение на селскостопански продукти,
които се използват в земеделието;
2. утайки от пречиствателни станции за
отпадъчни води (ПСОВ) от населените места,
които отговарят на изискванията за оползотворяване в земеделието съгласно наредбата
по чл. 43, ал. 6 ЗУО и превишават максимално
допустими концентрации (МДК) за тежки
метали по приложение № 1, таблица А2-2;
3. биоотпадъци, които не попадат в обхвата
на приложение № 1.
Чл. 3. (1) Притежателите на битови биоотпадъци по чл. 2, ал. 1 ги предават на общинска
система за разделно събиране или извършват
компостиране на място.
(2) Лицата оползотворяват самостоятелно биоотпадъците си след получаване на
разрешение, комплексно разрешително или
регистрационен документ по чл. 35 ЗУО или
ги предават въз основа на сключен договор на
лице, притежаващо разрешение, комплексно
разрешително или регистрационен документ
по чл. 35 ЗУО, или извършват компостиране
на място.
(3) Лицата, чиито биоотпадъци са странични животински продукти (СЖП), изпълняват
изискванията за одобрение и регистрация
съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 на
Европейск и я парла мен т и на С ъве та за
установяване на здравни правила относн о с т р а н и ч н и ж и в о т и н с к и п р од у к т и и
п р ои зв од н и п р од у к т и , неп р ед н а зн ачен и
за консумация от човека, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300 от
14.11.2009 г.), наричан по-натат ък „Регламент (ЕО) № 1069/2009“, и на Закона за
ветеринарномедицинската дейност или ги
предават въз основа на сключен договор на
лице, което е изпълнило тези изисквания.
Чл. 4. Забранява се:
1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;
2. депонирането и/или обезвреждането
на биоотпадъците по какъвто и да е друг
начин, в случай че могат да се рециклират
или оползотворят на територията на региона
по чл. 49, ал. 9 ЗУО;
3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
4. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличието на осигурени системи за
разделно събиране на биоотпадъци;
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5. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за рециклируеми отпадъци;
6. депонирането и/или обезвреж дането
на биоотпадъци от поддържането на зелени
площи, паркове и градини, от зелени площи
към търговски обекти, стопански и административни сгради.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИС К В А Н И Я К ЪМ ОБЩ И НС К И Т Е
СИСТЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ Н А
БИООТП А ДЪЦИ
Чл. 5. (1) Общинските системи за разделно събиране обхващат само биоотпадъци по
приложение № 1.
(2) Биоотпадъците се събират разделно при
източника на образуване.
(3) Биоотпадъците, получени в резултат на
механичното сепариране на смесени битови
отпадъци, не се считат за разделно събрани.
(4) За разделно събрани се считат биоотпадъците със съдържание на примеси не
повече от 10 на сто от общото количество,
което е събрано разделно при източника на
образуване.
(5) Събирането, съхраняването и графикът
за транспортиране на биоотпадъците трябва
да са съобразени с техния произход и вид.
Чл. 6. (1) Системите за разделно събиране
включват:
1. съдове за събиране на биоотпадъците
при източника на образуване;
2. специализирани транспортни средства,
необходими за тяхното обслужване;
3. специализирана техника за раздробяване
и нарязване на биоотпадъците;
4. площадки за събиране и временно съхраняване на биоотпадъците, и/или
5. други елементи в зависимост от вида
на системата.
(2) Съдовете за многократно използване
трябва да са кафяви на цвят, да са водоустойчиви, достатъчно здрави и устойчиви на
скъсване или напукване, при нормални условия на ползване да се затварят плътно и да
се почистват и дезинфекцират лесно.
(3) Съдовете по ал. 2 трябва да са обозначени
с ясно видим надпис, съдържащ информация
за вида на събираните в тях биоотпадъци.
(4) Съдове по ал. 2, които се използват за
разделно събиране на хранителните отпадъци от обекти за производство и търговия с
храни, които попадат в категория 3 съгласно
Регламент (ЕО) № 1069/2009, трябва да са
маркирани и обозначени в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.
(5) Местата за разполагане на съдовете за
разделно събиране и съхраняване на биоотпадъци от зелени площи, паркове и градини се
определят от кмета на съответната община.
Чл. 7. Разделно събраните биоотпадъци се
оползотворяват единствено чрез дейностите,
обозначени със следните кодове по прило-
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жение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните
разпоредби на ЗУО:
1. R 3 – рециклиране/възстановяване на
органични вещества, които не са използвани
като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична
трансформация), и/или
2. R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието
или околната среда.
Г л а в а

т р е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 8. (1) Разпределението на задълженията
за изпълнение на целите по чл. 31, aл. 1 ЗУО
между отделните общини в съответния регион
по чл. 49, ал. 9 ЗУО се определя с решението
по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО.
(2) Дейността по компостиране на място
се счита за дейност по предотвратяване образуването на отпадъците и не се отчита за
изпълнение на целите по чл. 31, aл. 1 ЗУО.
(3) Кметовете на общините във всеки от
регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО извършват на
всеки 5 години морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци,
образувани на територията на съответната
община, съгласно методика, утвърдена със
заповед на министъра на околната среда и
водите.
Чл. 9. К мет ът на общината осиг у рява
разделно събиране и оползотворяване на био
отпадъците от поддържането на обществени
площи, паркове и градини по чл. 34, ал. 1
ЗУО на територията на съответната община.
Чл. 10. (1) Кметът на общината включва
като неразделна част от програмата по чл. 52
ЗУО мерки за предотвратяване образуването
на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на общината, отчитайки специфичните
условия на отделните видове населени места
(големина, тип, брой жители и др.).
(2) Мерките по ал. 1 включват най-малко:
1. поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците,
събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисляване на броя
на домакинствата и на населението на всяка
община, обслужвани от общинската система
за разделно събиране;
2. разделно събиране и оползотворяване на
биоотпадъците от обществени зелени площи,
паркове и градини;
3. план за изграждане на съоръженията за
оползотворяване на биоотпадъците, когато
такива са предвидени на територията на общината, съгласно решението по чл. 26, ал. 1,
т. 4 ЗУО, в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и технология
за третиране;
4. насърчаване компостирането на място;
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5. повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за разделното
събиране и третиране на биоотпадъците.
Чл. 11. Кметовете на общините разработват
подробен график за обслужване на съдовете за разделно събиране на биоотпадъци и
го оповестяват на интернет страницата на
съответната община и/или информират населението по друг подходящ начин.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ЗУО
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 12. (1) Лицата, извършващи дейности
с битови отпадъци, в т.ч. биоотпадъци, водят
отчетни книги и предоставят годишни отчети
съгласно изискванията на наредбата по чл. 48,
ал. 1 ЗУО.
(2) Ежегодно в срок до 30 септември изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС) обобщава
и публику ва информаци я за предходната
календарна година по общини и региони за
изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.
(3) В 30-дневен срок от публикуването
на информацията по ал. 2 общините могат
да изразят становище и да направят предложения за изменение и/или допълнение на
информацията.
(4) Ежегодно в срок до 20 ноември въз
основа на информацията по ал. 2 и становищата на общините по ал. 3, ако такива са
представени, министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице издава мотивирана заповед, с която определя общините, които са изпълнили целите
по чл. 31, ал. 1 ЗУО, и общините, които не
са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО за
предходната календарна година.
(5) Заповедта по ал. 4 се публикува на
интернет страницата на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) в 3-дневен
срок от издаването є.
(6) Заповедта по ал. 4 може да се обжалва
в 14-дневен срок от оповестяването є по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел ІІ
Методика за разпределение на целите по
чл. 31, ал. 1 ЗУО между регионите по чл. 49,
ал. 9 ЗУО
Чл. 13. (1) Целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО се
разпределят между регионите по чл. 49, ал. 9
ЗУО на базата на морфологичния състав на
отпадъците, генерирани на територията на
общините във всеки от регионите, и решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО, ако такова е
прието, като конкретните цели за общините
се определят с мотивирана заповед на изпълнителния директор на ИАОС и се оповестяват
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на интернет страницата на агенцията. Целите
се актуализират на всеки 5 години със заповед
на изпълнителния директор на ИАОС.
(2) Проектът на заповед по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на ИАОС за
период, не по-кратък от 30 дни.
(3) Изпълнението на целта по чл. 31, ал. 1,
т. 1 ЗУО се изчислява по методите съгласно
приложение № 1 на Решение на Комисията
от 18 ноември 2011 г. за установяване на правила и изчислителни методи за проверка на
съответствието с целите, зададени в чл. 11,
параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, наричано
по-нататък „Решение на Комисията от 18
ноември 2011 г.“ (ОВ, L 310 от 25.11.2011 г).
В заповедта по ал. 1 се посочва конкретен
метод, приложим до актуализацията на конкретните цели за общините, определени със
заповедта по ал. 1.
(4) Целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 ЗУО за
ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци се изчислява
за всяка година като процент на количеството
депонирани биоразградими отпадъци спрямо
количеството на образуваните биоразградими
отпадъци през 1995 г. в Република България.
За 2020 г. разрешените за депониране биоразградими отпадъци в съответния регион са
109 кг/жител.
(5) Обжалването на заповедта по ал. 1 не
спира нейното изпълнение.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И
УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 14. Лицата, които извършват дейности
по третиране и оползотворяване на биоотпадъци, трябва да притежават разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен
документ по чл. 35 ЗУО.
Чл. 15. (1) За производството на компост и
ферментационен продукт се използват само:
1. разделно събрани биоотпадъци и био
разградими отпадъци по приложение № 1;
2. утайки от пречиствателните станции за
отпадъчни води (ПСОВ) по приложение № 1,
таблица A1-2, които отговарят на максимално
допустими концентрации на тежки метали,
посочени в приложение № 2, таблица A2-2;
3. добавки в установените количества по
приложение № 1.
(2) Стабилизираната органична фракция от
процеса на MБT се произвежда от отпадъците
по приложение № 1.
Чл. 16. (1) Компостът и ферментационният
продукт трябва да отговарят на изискванията
за качество по приложение № 2, таблица А2-1.
(2) Органичният почвен подобрител трябва
да отговаря на изискванията за качество по
приложение № 2, таблица A2-3.
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(3) Стабилизираната органична фракция от
МБТ трябва да отговаря на изискванията за
качество по приложение № 2, таблица A2-3
и таблица A2-4.
Чл. 17. (1) Компостът и ферментационният
продукт престават да са отпадък, когато са
изпълнени следните условия:
1. произведени са само от биоотпадъци
и/или утайки и добавки по чл. 15;
2. отговарят на изискванията за качество
по приложение № 2, таблица А2-1;
3. посочена е най-малко една специфична
област на употреба от производителя в доклада
по приложение № 3.
(2) Компостът и ферментационният продукт, получени от СЖП или смес от биоотпадъци и СЖП, трябва да отговарят и на
изискванията на глава III от Приложение V
към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на
здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека,
и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на
Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки
на границата съгласно посочената директива
(ОВ, L 54 от 26.02.2011 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 142/2011“.
Чл. 18. За органичния почвен подобрител
и стабилизираната органична фракция от
процеса на MБT се посочва най-малко една
специфична област на употреба от производителя в доклада по приложение № 3.
Раздел ІІ
Допълнителни изисквания към продуктите
от оползотворяване на биоотпадъци в зависимост от областта на употреба
Чл. 19. Компост ът, ферментационни ят
продукт, органичният почвен подобрител и
стабилизираната органична фракция от МБТ
трябва да отговарят на допълнителните изиск
вания по приложение № 2, таблица A2-4, в
зависимост от областта на употребата им.
Чл. 20. (1) Максималното количество компост, което може да се използва върху земеделски земи, е средно 12 t/ha сухо вещество
за година в рамките на 5-годишен период.
(2) Максималното количество компост,
което може да се използва върху неземеделски земи, е средно 40 t/ha сухо вещество в
рамките на 3-годишен период.
(3) Максималното количество компост,
което може да се използва за рекултивация на нарушени терени, е еднократно до
400 t/ha сухо вещество за съответния терен.
(4) Максималното количество компост,
което може да се използва в частното градинарство за редовна употреба, е 10 л компост
на кв. м годишно.
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(5) Максималното количество компост,
което може да се използва в частното градинарство еднократно за рекултивация на
почвата, е 40 л компост на кв. м за период
5 години.
(6) Максималното количество компост, което може да се използва за растежна почвена
среда, е 40 % на единица обем.
Чл. 21. Максималното количество ферментационен продукт и органичен почвен подобрител от процеса на анаеробно разграждане,
което може да се използва за неземеделски
земи и ландшафтни дейности в съответствие
с правилата за добри практики при торене,
не трябва да надвишава 170 кг от общото
количество азот на хектар за година.
Ч л. 22. (1) Ма ксима лно т о коли чес т во
органичен почвен подобрител, което може
да се използва върху неземеделски земи за
рекултивация на нарушени терени, депа и
минни разкривки и ландшафтни дейности,
е еднократно до 200 t/ha сухо вещество за
съответния терен.
(2) Максималното количество органичен
почвен подобрител, което може да се използва върху неземеделски земи за поддръжка
на рекултивирани нарушени терени, депа и
минни разкривки и за ландшафтни дейности,
е 20 t/ha сухо вещество за съответния терен
в рамките на 3 години.
(3) Максималното количество органичен
почвен подобрител, което може да се използва
за растежна почвена среда за производство на
нехранителни продукти, е 40 % на единица
обем.
Чл. 23. (1) Максималното количество стабилизирана органична фракция от МБТ, което
може да се използва за рекултивация на депа
и минни разкривки, както и за ландшафтни
дейности при строителството на пътища, е
еднократно до 200 t/ha сухо вещество за съответния терен.
(2) Максималното количество стабилизирана органична фракция от МБТ, което може да
се използва за поддръжка на рекултивирани
депа и минни разкривки, както и за ландшафт
ни дейности при строителството на пътища,
е 20 t/ha сухо вещество за съответния терен
в рамките на 3 години.
Г л а в а

ш е с т а

КОНТРОЛ И ПРОВЕРК А НА К АЧЕСТВОТО
Раздел І
Входящ контрол
Чл. 24. (1) Операторът на съоръжението
за компостиране или на съоръжението за
производство на биогаз е длъжен:
1. да приема само разделно събрани био
отпадъци и утайки от ПСОВ, които не са
предварително смесени или третирани, с
изключение на нарязаните зелени отпадъци;
2. да осъществява входящ контрол и проверка на приетите биоотпадъци за съответствие
с приложение № 1;
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3. да оценява качеството (чистотата) на
биоотпадъците, както и да връща обратно на
притежателя биоотпадъците, които не отговарят на изискванията на наредбата.
(2) Операторът на съоръжението за МБТ
е длъжен да осъществява входящ контрол и
проверка на приетите отпадъци за съответствие с приложение № 1.
(3) Операторът на съоръжението за компостиране или за производство на биогаз
или за МБТ е длъжен да спазва забраната за
смесване и разреждане на отпадъци съгласно
чл. 8, ал. 2, т. 3 ЗУО.
Раздел ІІ
Изследване на крайните продукти от оползотворяване на биоотпадъците
Чл. 25. (1) Операторът на съоръжението за
оползотворяване на биоотпадъци е длъжен да
осъществява периодичен контрол на компоста,
ферментационния продукт, органичния почвен
подобрител и стабилизираната органична
фракция посредством аналитични изпитвания,
осъществявани от акредитирана лаборатория.
(2) Изпитванията по ал. 1 се извършват и
документират в съответствие с условията и
по реда на приложение № 3.
(3) Въз основа на резултатите от изследването операторът изготвя доклад съгласно
приложение № 3.
Чл. 26. Въз основа на доклада по чл. 25,
ал. 3 и резултатите от изпитването операторът на съоръжението за оползотворяване на
биоотпадъците определя допустимостта или
изключването на една или повече области
на употреба.
Чл. 27. (1) Лицата, които произвеж дат
продукт от оползотворяване на биоотпадъци,
са длъжни да предоставят на крайния потребител декларация по приложение № 4 за
съответствие на качеството на всяка партида
с качеството на партидата, за която е направено изследване от акредитирана лаборатория
по чл. 25.
(2) Всяка партида от продукта се идентифицира с декларацията за съответствие по ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1, които третират СЖП
или смес от биоотпадъци и СЖП, прилагат
изискванията на чл. 21 и 22 от Регламент
(ЕО) № 1069/2009 и Приложение VIII към
Регламент (ЕС) № 142/2011.
Чл. 28. (1) Когато произведените компост
и ферментационен продукт се използват за
собствена употреба, лицето, което го произвежда, може да не прилага разпоредбата на
чл. 27, ал. 1.
(2) В случаите по ал. 1 декларацията по
чл. 27, ал. 1 се допълва с термина „за собствена употреба“.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Други обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1“ са
например магазини, заведения за обществено
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хранене, пазари, хотели, лечебни заведения,
училища и др.
2. „Индивидуална проба“ е пробата, взета
от всяка точка за вземане на проби.
3. „Количество на партидата за изпитване“ е
минимално количество компост от партидата,
необходимо за вземане на проби за изпитване
на компоста по съответния стандарт.
4. „Компост“ е богат на хумус продукт, съдържащ най-малко 15 % и не повече от 50 %
сухо органично вещество от общото тегло,
получен в резултат на процеса компостиране.
5. „Компостиране“ е процес на контролирано аеробно, екзотермично, биологично
разграждане на разделно събрани биоотпадъци
и утайки с цел получаване на компост.
6. „Компостиране на място“ е дейност по
компостиране на собствените биоотпадъци в
количество, не повече от 10 куб. м годишно
компост, която се извършва директно от домакинствата и други обекти, като полученият
компост се използва на мястото на образуване
само за собствени нужди.
7. „Лабораторна проба“ е тази част от
съставната проба, която е намалена до количеството, необходимо за извършване на
изпитванията.
8. „Области на у пот реба“ са следните
възможни области на употреба на компоста,
ферментационния продукт, органичния почвен
подобрител или на стабилизираната органична
фракция от МБТ:
а) „Земеделие“, когато може да се използват
при производството за земеделска продукция;
б) „Ландшафтни дейности“, когато може
да се използват като съставка за създаването
или запазването на рекултивационния слой в
неземеделски земи, паркове, градини, включително спортни и развлекателни съоръжения;
в) „Рекултивация на нарушени терени“
обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни, селскостопански, горскостопански и
други дейности, изпълнението на които води
до възстановяване на нарушените терени и до
подобряване на ландшафта, с цел възстановяване годността на земята за земеделско или
горскостопанско ползване, както и оформяне
на подходящ ландшафт;
г) „Рекултивация на депа и мини“, когато
може да се използват като компонент за създаване или запазване на рекултивационния
слой на депото или мината;
д) „Производство на почви и растителни
почвени среди“, когато може да се използват
като компонент за производство на почви или
растежни почвени среди;
е) „Производство на биофилтри“, когато
може да се използват като съставен материал
за производство на биофилтри.
9. „Общинска система за разделно събиране на биоотпадъци“ е система за разделно
събиране на биоотпадъци, организирана от
кмета на съответната община.
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10. „Органичен почвен подобрител“ е органична фракция, получена в резултат от процеса
на компостиране или анаеробно разграждане
на разделно събрани биоотпадъци, която не
отговаря на критериите за качество за продукт
като компост или ферментационен продукт,
но може да се използва като подобрител на
почвата в почви, непредназначени за производство на храни, при определени условия.
11. „Оценъчна стойност“ е средноаритметичната стойност на няколко индивидуални
измервания на даден параметър.
12. „Партида компост“ е всяко отделно
количество компост (ред, к у п, к у пчина),
произведено при еднакви условия и по едно
и също време.
13. „Предварително третиране на биоотпадъци“ е предварително третиране на биоразградими отпадъци преди биологичния
процес на третиране, така че да се постигне
оптимално разграждане (например отделяне
на примеси, хомогенизиране на входящите
материали, регулиране на съдържанието на
вода, размер на частиците, обем на порите
или постигане на съотношение въглерод (C)/
азот (N), съдържание на хранителни вещества
или добавки).
14. „Примеси“ са неорганични замърсители, като стъкло, пластмаси, метал, инертни
материали, като камъни, глина на гранули,
гума и др., включително биологично разградими пластмаси и замърсявания, когато са
визуално разпознаваеми.
15. „Собствена употреба“ е използването на
компост или на ферментационния продукт от
производителя върху собствена или наета земя.
16. „Стабилизирана органична фракция“
е фракция от процеса МБТ на остатъчната
фракция от потока битови отпадъци, която
е биологично стабилизирана.
17. „Стойност на индивидуалното измерване“ е резултатът от определянето на даден
параметър.
18. „Странични животински продукти“ са
странични животински продукти по смисъла
на чл. 3, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.
19. „Съдове за събиране на биоотпадъците“
са контейнери за многократно използване,
кофи, биоразградими торби за еднократна
употреба, съответстващи на стандарт БДС
EN-13 432, или други подходящи съдове.
20. „Съставна проба“ е общото количество
на отделните проби, които се смесват в една
обща проба.
21. „Точки за вземане на проби“ са точките, разпределени равномерно на цялото
количество материал, от които са взети индивидуални проби.
22. „Ферментационен продукт“ е остатъчна
органична фракция от процеса ферментиране, отговаряща на определени критерии за
качество.
23. „Ферментация“ е анаеробно биологично
разграждане на биоотпадъците в биогаз.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците.
§ 3. Морфологичният анализ на състава и
количествата на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община
по чл. 8, ал. 5, трябва да е приключил не покъсно от 28 февруари 2017 г. Морфологичните
анализи на всички общини и решенията по
чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО се представят в срок
до 31 юли 2017 г. на изпълнителния директор
на ИАОС с цел изготвяне на разпределението
по чл. 13. С цел осигуряване изпълнението
на националните цели по чл. 31, ал. 1 ЗУО
на общините, които не са представили морфологични анализи, целите се определят от
изпълнителния директор на ИАОС до представяне на морфологичните анализи.
§ 4. До издаването на заповед по чл. 13,
ал. 1 изпълнението на целта по чл. 31, ал. 1,
т. 1 ЗУО се изчислява по метод 4 от приложение № 1 на Решение на Комисията от 18
ноември 2011 г.
§ 5. (1) В срок до 31 март 2017 г. изпълнителният директор на ИАОС обобщава и
публикува информация за 2015 г. по общини
и региони за изпълнение на целите по чл. 31,
ал. 1 ЗУО.
(2) В 30-дневен срок от публикуването
на информацията по ал. 1 общините могат
да изразят становище и да направят предложения за изменение и/или допълнение на
информацията.
(3) В срок до 30 май 2017 г. въз основа на
информацията по ал. 1 и становищата на общините по ал. 2, ако такива са представени,
министърът на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице издава
мотивирана заповед, с която определя общините, които са изпълнили целите по чл. 31,
ал. 1 ЗУО, и общините, които не са изпълнили
целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО за 2015 г.
§ 6. Министърът на околната среда и водите
утвърждава със заповед методите за вземане
на проби и последващо изпитване на проби
от компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител и стабилизирана
органична фракция от МБТ с цел доказване и
контрол на качествените им характеристики
в срок до една година от влизането в сила
на наредбата.
§ 7. Контролът по прилагането на изискванията на наредбата се осъществява от
министъра на околната среда и водите, а в
случаите на прилагане на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1069/2009 г. – контролът
се осъществява от изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на
храните и/или от директорите на областните
дирекции по безопасност на храните.
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Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3
ДОПУСТИМИ ВИДОВЕ БИООТПАДЪЦИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
За целите на документиране на разделно събраните биоотпадъци, приемани в съоръженията за
компостиране, анаеробно разграждане и МБТ, в допълнение към кода и наименованието на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО се описват отпадъците, както е посочено в колона (б)
на таблица A1-1, таблица A1-2 и таблица A1-4.
Допълнителна информация се посочва в колона (в).
ДОПУСТИМИ БИООТПАДЪЦИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
КОМПОСТ И ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОДУКТ
Таблица A1-1: Разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци, допустими за производство на компост и ферментационен продукт
Описание на отпадъците

(а)
1.
1.1.

Допълнителна информация

(б)

(в)

Код и наименование на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО
(г)
(д)

Отпадъци за биологично третиране изключително от растителен произход (без странични
животински продукти или месо)
Органични растителни отпадъци от градините и парковете и други зелени биоотпадъци

1.1.01. Смеси от органични отпа- зеленчуци, плодове и гра- 20 02 01 биоразградими отпадъци
дъци в съответствие с т. 1.1 дински отпадъци, разделени
в за виси мо с т о т т ех н и я
произход
1.1.02. Трева, сено, листа
20 02 01 биоразградими отпадъци
1.1.03. Листа

20 02 01 биоразградими отпадъци

1.1.04. Растителни отпадъци, цветя от пазари и домакинства

20 02 01 биоразградими отпадъци

1.1.05. Дървесна кора

1.1.06. Дървесина, дървесни изрезки
и храсти

1.1.07. Дървесина от преработката
на необработен дървен материал

1.1.08. О т па д ъц и о т г роби щ н и т е
паркове – разделено събрани
1.2.
Растителни отпадъци

само кора, която не е хими- 03 01 01 отпадъци от корк и дърчески третирана, включивесни кори
телно с препарат „линдан“
03 03 01 отпадъчни кори и дървесина
само нетретирана дърве- 03 01 05 т ри ц и, т а ла ш, из р е зк и,
сина
парчета, дървен материал, талашитени плоскости
и фурнири, различни от
упоменатите в 03 01 04,
съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по
чл. 3, ал. 1 ЗУО
само нетретирана дърве- 03 01 05 т ри ц и, т а ла ш, из р е зк и,
сина
парчета, дървен материал, талашитени плоскости
и фурнири, различни от
упоменатите в 03 01 04,
съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по
чл. 3, ал. 1 ЗУО
растителни отпадъци, цве- 20 02 01 биоразградими отпадъци
тя, дървесина
от производството и консумацията на храна и напитки

1.2.01. Зърнени култури, плодове и
зеленчуци
1.2.02. Листа от чай, кафе
1.2.03. Отпадъци от хлебопекарната тесто, мая
и сладкарската промишленост

02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани
02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани
02 06 01 материали, негодни за консумация или преработване
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Описание на отпадъците

(а)

(б)
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Допълнителна информация
(в)

С Т Р. 1 1
Код и наименование на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО
(г)
(д)
02 06 02 отпадъци от консерванти

1.2.04. Подправки и билки

02 06 03 утайки от пречистване на
отпадъчни води на мястото
на образуването им
02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани
02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
20 01 08 биоразградими отпадъци
от кухни и заведения за
обществено хранене

1.2.05. Хра на с из т ек ъ л с рок на само храна с растителен
годност
произход
1.2.06. Зеленчуци, хранителни от- разделно събрани биоотпадъци
па д ъци от цен т ра лната
градска част, както и от
кухните в домакинствата и
заведенията за обществено
хранене
1.2.07. Използвано олио за готвене
20 01 25 хранителни масла и мазнини
1.2.08. Биоотпадъци от пазарите
зеленчуци и плодове
20 03 02 отпадъци от пазари
1.3.

Биоотпадъци от търговски източници или от земеделския и производствения сектор, преработка и търговия на земеделски и горски продукти – изцяло от растителен произход
1.3.01. Остатъци от жътвата, сено
02 01 03 отпадъци от растителни
и силаж
тъкани
1.3.02. Кора
02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани
1.3.03. Зърно/зърнен прах
02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани
1.3.04. Слама
02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани
1.3.05. Лозя
02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.06. Тютюн
02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.07. Цвекло
02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.08. Остатъци от обработка на
02 03 04 материали, негодни за конконсервирана и дълбоко замсумация или преработване
разена храна
1.3.09. Остатъци от плодов сок и
02 03 04 материали, негодни за конконфитюр
сумация или преработване
1.3.10. Остат ъци от производство
02 03 04 материали, негодни за конна нишесте
сумация или преработване
1.3.11. Остатъци от производството
02 03 04 материали, негодни за конна захар
сумация или преработване
1.3.12. Фуражи и остатъци от не- само от растителен про- 02 01 03 отпадъци от растителни
годна за употреба храна за изход
тъкани
животни
1.3.13. Остатъци от производството
02 03 04 материали, негодни за конна чай и кафе
сумация или преработване
1.3.14. Семена, черупки
с произход от маслобой- 02 03 01 утайки от измиване, пони, ечемик, добив на хмел;
чистване, белене, центроджибри, само материали,
фугиране и сепариране/
които не са били третирани
разделяне
с биологични агенти
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Код и наименование на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО
(г)
(д)

1.3.15. Трошено зърно или остатъци
02 01 03 отпадъци от растителни
от процеса
тъкани
1.3.16. Плодове, зърнени храни и с произход от пивоварни и 02 03 01 утайки от измиване, пообелки от картофи
дестилационни съоръжения
чистване, белене, центрофугиране и сепариране/
разделяне
1.3.17. Чиста утайка или остатъци само от зеленчуци, плодове 02 03 01 утайки от измиване, поот филтър преси от трети- и растителна тъкан
чистване, белене, центроране на отработени води при
фугиране и сепариране/
производство на хранителни
разделяне
продукти, напитки, тютюн
и фураж
1.3.18. Отпадъци от производство
02 07 01 о т п а д ъц и о т и зм и ва не,
на алкохолни и безалкохолни
почистване и механичн о
напитки (с изключение на
раздробяване на суровини
кафе, чай и какао)
02 07 02 о т па д ъц и о т а л кохол на
дестилация
02 07 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.19. Семена
02 01 03 отпадъци от растителни
тъкани
1.3.20. Дървесина, храсти
на п ъ лно нарязани и на- 20 01 38 дървесни материали, раздробени
лични от упоменатите в
20 01 37, съгласно Списъка
на отпадъците от наредбата
по чл. 3, ал. 1 ЗУО
20 02 01 биоразградими отпадъци
1.3.21. Дървесина от преработката само нетретирана дърве- 03 01 05 т ри ц и, т а ла ш, из р е зк и,
на необработен дървен ма- сина
парчета, дървен материтериал
ал, талашитени плоскости
и фурнири, различни от
упоменатите в 03 01 04,
съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по
чл. 3, ал. 1 ЗУО
1.3.22. Дървесни стърготини
03 01 05 т ри ц и, т а ла ш, из р е зк и,
парчета, дървен матер иал,
талашитени плоскости и
фу р н и р и , р а з л и ч н и о т
упоменатите в 03 01 04,
съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по
чл. 3, ал. 1 ЗУО
1.3.23. Дестилатни остатъци от про02 03 04 материали, негодни за конизводството на рапично семе,
сумация или преработване
масло, метилов естер
1.4.
Други органични остатъци – изцяло от растителен произход
1.4.01. Подводни растени я, водо - включително водорасли от 02 01 03
расли
п ром иш лено о т глеж дане
(напр. алгинат)
1.4.02. Мицели и утайки от произ- които не съдържат анти- 07 05 14
водство на антибиотици
биотици
1.4.03. Биоразградими опаковки и само материали, сертифи- 07 02 13
биопластмаси
цирани в съответствие със
с т а н дар т и EN 13432/ EN
14995

отпадъци от растителни
тъкани
твърди отпадъци, различни
от упоменатите в 07 05 13
отпадъци от пластмаси
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С Т Р. 1 3
Код и наименование на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО
(г)
(д)
15 01 02 пластмасови опаковки

1.4.04. Дървесни опаковки за храна
и храна за животни
1.4.05. Текстилни опаковки за храна
и храна за животни
1.4.06. Хартия и картон

опаковки от дървесни материали
текстилни опаковки

1.4.07.

хранителни масла и мазнини
отпадъци от горското стопанство
отпадъчни кори и дървесина

1.4.08.
1.4.09.

1.4.10.

1.4.11.

1.5.
1.5.01.

1.5.02.

1.5.03.

2.
2.1.

само нетретирана дърве- 15 01 03
сина
само 100 % естествени ма- 15 01 09
териали – лен, памук и др.
само хартия и картон, които 15 01 01
се използват за опаковки
на храни
Олио и мазнини, остатъци от
20 01 25
растителен произход
Отпадъци от горското сто02 01 07
панство
Дървесни кори и дървесина отпадъци от производство- 03 03 01
то и преработката на целулоза, хартия и картон
Остатъци от процеса на пре- материали, получени при 19 05 02
сяване на компоста
пресяването на компоста

хартия и картон

некомпостирани фракции
от животински и растителни отпадъци
Инфи л т рат от п роцеса на с а мо п ри т р е т и р а не н а 19 05 99 о т п а д ъц и , неу помен ат и
компостиране
растителни отпадъци или
другаде, съгласно Списъка
получени от материали от
на отпадъците от наредбата
положителния списък
по чл. 3, ал. 1 ЗУО
Преработени остатъци от анаеробно разграждане на отпадъчните материали – чист растителен произход
Остатъчна органична фрак19 06 06 остатъци от анаеробно разция от процеса на анаеробно
граждане на животински и
разграждане на отпадъците
растителни отпадъци
от 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4
Инфилтрат от анаеробно раз19 06 03 т еч но с т и о т а н аер о бно
граждане на отпадъците от
ра зг ра ж да не на би т ови
1.1, 1.2, 1.3 и 1.4
отпадъци
И нфи л т р ат о т а н а е р о бно
19 06 05 течности от анаеробно разразграждане на растителни
граждане на животински и
остатъци
растителни отпадъци
Отпадъци за биологично третиране, включително с животински произход
Животински отпадъци, отпадъци от приготвянето на храни

2.1.01. Хранителните отпадъци от само разделно събрани био
домакинства и други подобни отпадъци;
източници
к ат ег ори я 3 – х ра н и т е лни отпадъци, съгласно
чл. 10 от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009
2.1.02. Хранителните отпадъци от к ат ег ори я 3 – х ра н и т е лзаведения за обществено хра- н и о т п а д ъ ц и , с ъ г л а с н о
нене с животински остатъци чл. 10 от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009
2.1.03. Храни с изтекъл срок на год- к ат ег ори я 3 – х ра н и т е лност от животински произход н и о т п а д ъ ц и , с ъ г л а с н о
чл. 10 от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009
2.1.04. Яйчени черупки
к ат ег ори я 3 – х ра н и т е лни отпадъци, съгласно
чл. 10 от Регламент (ЕО)
№ 1069/2009

20 01 08 биоразградими отпадъци
от кухни и заведения за
обществено хранене

20 01 08 биоразградими отпадъци
от кухни и заведения за
обществено хранене
02 02 02 отпадъци от животински
тъкани

02 02 02 отпадъци от животински
тъкани
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Код и наименование на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО
(г)
(д)

Органични отпадъци от търговски източници, земеделско и промишлено производство, преработка и маркетинг на земеделски и горски продукти, включително от животински произход
Утайки от производството на
02 02 03 материали, негодни за конхрана и на фураж и отпадъци
сумация или преработване
от животински произход
Отпадъци от филт ър пре02 02 03 материали, негодни за конси, добив на масло и фураж
сумация или преработване
с отпадъци от животински
произход
Фуражи от животински про- к а т е г о р и я 3 с ъ г л а с н о 02 02 03 материали, негодни за конизход от фуражната промиш- чл. 10 от Регламент (ЕО)
сумация или преработване
леност
№ 1069/2009
Рога, копита, косми, вълна,
02 02 02 отпадъци от животински
пера
тъкани
Съдържание на храносмила- категория 2 – материали, 02 02 02 отпадъци от животински
телния тракт
тъкани
съгласно чл. 9 (а) от Регла
мент (ЕО) № 1069/2009
Твърд и течен оборски тор категория 2 – материали, 02 01 06 животински изпражнения,
урина и тор (включителсъгласно чл. 9 (а) от Регла
но използвана слама), отмент (ЕО) № 1069/2009
па дъчни води, разделно
събирани и пречиствани
извън мястото на образуването им
Биоотпадъци от преработка к а т е г о р и я 3 с ъ г л а с н о 02 02 02 отпадъци от животински
на месо, риба и други храни чл. 10 от Регламент (ЕО)
тъкани
с животински произход
№ 1069/2009
02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване
Биоотпадъци от млекопрера- к а т е г о р и я 3 с ъ г л а с н о 02 05 01 материали, негодни за конботвателната промишленост чл. 10 от Регламент (ЕО)
сумация или преработване
№ 1069/2009
02 05 02 утайки от пречистване на
отпадъчни води на мястото
на образуването им
Биоотпадъци от хлебопекар- к а т е г о р и я 3 с ъ г л а с н о 02 06 01 материали, негодни за конната промишленост
чл. 10 от Регламент (ЕО)
сумация или преработване
№ 1069/2009
Преработени остатъци от анаеробно третиране на отпадъчни материали, които могат да
съдържат части от животински произход
Остатъчна органична фрак- може да включва остатъч- 19 06 06 остатъци от анаеробно разция от анаеробно разграж- на органична фракция от
граждане на животински и
дане на материали от кате- анаеробно разграждане на
растителни отпадъци
гория 2 по Регламент (ЕО) мазнини и олио от живо№ 1069/2009
тински произход
Остатъчна органична фрак- к а т е г о р и я 2 с ъ г л а с н о 19 06 06 остатъци от анаеробно разция от анаеробно разгражда- чл. 9 (б) от Регламент (ЕО)
граждане на животински и
не на домакински отпадъци № 1069/2009, максимален
растителни отпадъци
от клане на животни и вто- размер на частиците < 6 mm
рични продукти
Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде
Утайки от биологично третиране на промишлени отпадъчни води от преработката
на селскостопански продукти

само стабилизирана утайка, 19 08 12 утайки от биологично преразрешена за ползване върчистване на промишлени
ху земеделските земи, съотпадъчни води, различни
гласно наредбата по чл. 43,
от упоменатите в 19 08 11,
ал. 6 ЗУО
съгласно Списъка на отпадъците от наредбат а по
чл. 3, ал. 1 ЗУО
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Утайки от друг вид пречистване на промишлени отпадъчни води от преработката
на селскостопански продукти

С Т Р. 1 5
Код и наименование на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО
(г)
(д)

п р ед и п ърват а до с т а вк а 19 08 14
собственикът на утайката
трябва да представи удостоверение, че процесите не
носят риск от появата на
ксенобио т и чни със та вк и
и потенциални токсични
елементи
Утайки от филтър преси от
02 02 02
кланици
Утайки от фармацевтичната необходимо е одобрение от 07 05 12
промишленост, без медицин- компетентните органи
ски остатъци

утайки от други видове пречистване на промишлени
отпадъчни води, различни
от упоменатите в 19 08 13,
съгласно Списъка на отпадъците от наредбат а по
чл. 3, ал. 1 ЗУО
отпадъци от животински
тъкани
утайки от пречистване на
отпадъчни води на мястото
на образуване, различни
от упоменатите в 07 05 11,
съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по
чл. 3, ал. 1 ЗУО

ДОПУСТИМИ БИООТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОМПОСТ, СЪДЪРЖАЩ УТАЙКИ
ОТ ПСОВ
Таблица A1-2: Биоотпадъци, допустими за производството на компост, съдържащ утайки
Вид на
отпадъците

4.

Допълнителни пояснения

Код и наименование на
отпадъците съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1
ЗУО

Отпадъци от битови и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води

4.0.01. утайки от Само стабилизирани утайки, които не превишават мак- 19 08 05 утайки от преПСОВ
симално допустимите концентрации на тежки метали, по
чистване на отприложение № 1, таблица А2-2, и ако утайката е разрешена
падъчни води от
за употреба върху земеделските земи съгласно наредбата по
населени места
чл. 43, ал. 6 ЗУО.
За всеки 200 тона с.в. утайки от отпадъчни води и наймалко на всеки три години трябва да бъдат изпитвани
параметрите по приложение № 2, таблица 3. Ако се получат различни утайки от отпадъчни води от различни
ПСОВ, те се изпитват поотделно преди смесване. Честотата на определените изпитвания е приложима към
всяка отделна пречиствателна станция за отпадъчни води.
Изпитването на утайките от пречиствателната станция
за отпадъчни води ще бъде признато, при условие че
проверката се извършва от акредитирана лаборатория.
Отпадъчни материали, подходящи за получаване на стабилизирана органична фракция от
процеса на МБТ
Следните видове отпадъчни материали (входящи суровини) са разрешени да бъдат приемани в
съоръжението за МБТ за получаване на стабилизирана органична фракция:
1. Битови отпадъци и отпадъци от търговски източници с подобен характер и състав, които се
събират чрез общинската система за събиране на отпадъците (смесени битови отпадъци).
2. Битови, търговски и промишлени утайки от пречистване на отпадъчни води, които отговарят
на изискванията, посочени в наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО.
3. Биоразградими отпадъци (20 01 08 – биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, ако са събрани заедно с градински отпадъци и отпадъци от паркове от домакинствата
и подобни институции), които не могат да бъдат сортирани поради замърсяване, не са разделно събрани при източника на образуване по смисъла на тази наредба.
Смесването на добавки или други материали или отпадъци с ниска концентрация на замърсители,
например изкопни и минерални строителни отпадъци, не е разрешено.
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ДОБАВКИ
Таблица A1-3: Допустими добавки за производство на компост
Вид на отпадъците

Допълнителни пояснения

Код и наименование на отпадъц ите
съгл асно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
5.
Добавки за компостиране (добавят се в малки количества (до 10 – 15 %) с цел подобряване
процеса на компостиране, узряване на компоста или екологичните характеристики на процеса)
5.01. Прах от скали
Незамърсен, не може да превишава 01 03 08 прах и прахообразни отпадъпределно допустимите стойности за
ци, различни от упоменатите
компоста по таблица А2-1.
в 01 03 07, съгласно Списъка
Изпитване се извършва само при
на отпадъците от наредбата
съмнение за замърсяване.
по чл. 3, ал. 1 ЗУО
01 04 09 отпадъчни пясъци и глини
5.02. Прах от варовик Незамърсен, не може да превишава 02 04 02 нестандартен калциев карбопределно допустимите стойности за
нат (вар)
компоста по таблица А2-1.
Изпитване се извършва само при
съмнение за замърсяване.
5.03. Бентонит
Също така бентонит, използван като
----сорбент в хранително-вкусовата промишленост.
5.04. Пепел от изгаря- Растителна тъкан – пепел, без летлива 10 01 01 сгурия, шлака и дънна пепел
не на растителни пепел (прах от котли).
от котли (с изключение на
тъкани (например Трябва да бъдат изпълнени следните
пепел от котли, упомената в
дърво, слама)
гранични стойности: макс. 5 % от
10 01 04), съгласно Списъка
масата.
на отпадъците от наредбата
Трябва да се спазват следните МДК
по чл. 3, ал. 1 ЗУО
[mg/kg. d.m.]:
– за тежки метали Cd – 8, Co – 100,
Cr – 250, Cu – 250, Mo – 20, Ni – 100,
Pb – 100, ванадий – 100, Zn – 1500;
– за PCDD/PCDF 100 hg TE/kg. dm.
Изследване се извършва, ако се предполага, че пепелта надвишава посочените МДК.
5.05. Изкопана пръст Максимално 15 % от обема;
17 05 04 почва и камъни, различни от
незамърсена земна маса, която не е
упоменатите в 17 05 03, съгласбила химически третирана.
но Списъка на отпадъците от
наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
5.06. Измита почва от Спазват се следните МДК [mg/kg. d.m.]: 02 04 01 почва от измиване и почистз а х а р н о ц в е к ло Cd – 2, Cr – 200, Cu – 140, Hg – 1,
ване на захарно цвекло
и преработка на Ni – 80, Pb – 100, Zn – 250.
картофи
Изследване се извършва, ако се подозира, че почвата или утайката надвишават посочените МДК.
5.07. Продукти от про Произведен само от материали, вклю- не е от- не е отпадък
ц е с а п и р о л и з а чени в таблица А1-1.
падък
(„биовъглен“)
Добавките могат да се добавят в началото или по време на процеса на компостиране на био
отпадъци в количества максимум 5 % m/m (5,01 – 5,04), максимум 15 % m/m материали (5,05 – 5,07),
максимум 15 % m/m свеж компост с цел да се оптимизира процесът на компостиране.
Допустими добавки за производство на ферментационен продукт
С цел да се стабилизира и оптимизира ферментационният процес могат да се добавят различни
добавки. Максималното количество е 2 % (свежа маса) от входящия материал. Трябва да се използват
само добавки с деклариран и доказан ефект за подобряване производството на биогаз.
Следните ефективни материали са подходящи да се използват като добавки:
1. Флокулационни агенти
2. Микроелементи
3. Утаители
4. Ензими
5. Прокариотна и еукариотна биомаса
6. Емулгатори (например тензиди)
7. Вещества против образуване на пяна
8. Комплексообразуващи агенти
9. Антискаланти
10. Макромолекули (Na, Mg, Ca, карбонат фосфат).

БРОЙ 11

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Приложение № 2
към чл. 15
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО КЪМ КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ ЗА КОМПОСТ, КОМ
ПОСТА, СЪДЪРЖАЩ УТАЙКИ ОТ ПСОВ, И ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ
Таблица A2-1: Максимално допустими концентрации на тежки метали за компост и ферментационния продукт, изразени спрямо сухо веще ство
ПАРАМЕТРИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

МДК (СЛЕД 2020 Г.)

МДК (ДО 2020 Г.)

Cd

mg/kg

1,3

2

Cr

mg/kg

60

100

Cu

mg/kg

200 деклариране: > 100

2501 деклариране: > 100

Hg

mg/kg

0,45

1,0

Ni

mg/kg

40

80

Pb

mg/kg

130

180

Zn
mg/kg
600 деклариране: > 400 8001 деклариране: > 400
1
Когато е превишена стойността за елементите мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да се отбележи в декларацията по приложение № 4.
Таблица A2-2: Максимално допустими концентрации на тежки метали в утайките от ПСОВ,
използвани като суровина за производство на компост, съдържащ утайки от ПСОВ
ПАРАМЕТРИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

МДК*, ИЗРАЗЕНИ СПРЯМО
СУХО ВЕЩЕСТВО

Cd (кадмий)

mg/kg

3

Cr (хром)

mg/kg

150

Cu (мед)

mg/kg

500

Hg (живак)

mg/kg

3

Ni (никел)

mg/kg

100

Pb (олово)

mg/kg

200

Zn (цинк)

mg/kg

1500

As (арсен)
mg/kg
*МДК в mg/kg са представени спрямо абсолютно сухо вещество.

7

Таблица A2-3: Максимално допустими концентрации на тежки метали за органичния подобрител на
почвата и стабилизирана органична фракция от МБТ, изразени спрямо сухо вещество
ПАРАМЕТРИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

МДК*

Cd

mg/kg

3,0

Cr

mg/kg

200

Cu

mg/kg

400

Hg

mg/kg

2,0

Ni

mg/kg

100

Pb

mg/kg

Zn
mg/kg
*МДК в mg/kg са представени спрямо абсолютно сухо вещество.

250
1200

Таблица A2-4: Допълнителни изисквания към стабилизираната органична фракция от МБТ,
изразени спрямо сухо вещество
ПАРАМЕТРИ

МЕРНА ЕДИНИЦА

PAH (16)

mg/kg

6

PCB (7)

mg/kg

0,7

PCDD/F

ng TU*/kg

30

* ng TU – нанограма токсични единици.

МДК
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Таблица A2-5: Изисквания за компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител
и стабилизираната органична фракция от МБТ в зависимост от областта на употреба
ПАРАМЕТРИ

ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
ПРИ КОМПОСТИРАНЕ
(ЕДИНИЦА)

ГРАНИЧНИ СТОЙНОС
ТИ ПРИ АНАЕРОБНО
РАЗГРАЖДАНЕ
(ЕДИНИЦА)

Органично ве- Всички области на употреба 15 % сухо вещество
щество
с изключение на производството на биофилтри

Няма изисквания

Съдържание
на влага

Няма изисквания

Всички области на употреба 10 %

Електропрово- Частно градинарство, рас- ≤ 3 mS/cm
димост
тежни почвени среди

≤ 3 mS/cm

М а к с и м а л е н Всички области на употреба ≤ 40 mm
размер на час- с изключение на производтиците
ството на биофилтри

≤ 40 mm

Σ общо примеси Земеделие, нару шени те- < 0,5 % сухо вещество
< 0,5 % сухо вещество1
(пластмаси, ме- рени (игрални площадки и (и преходен период до 2020 г., (преходен период до
тали, стъкло) > спортни площадки)
< 1,0)
2020 г., < 1,0)
2 мм
Σ общо примеси Нарушени терени с изклю- < 1,0 % сухо вещество
(пластмаси, ме- чение на игрални площадки
тали, стъкло) > и спортни площадки
2 мм

< 1,0 % сухо вещество1

Σ общо примеси Рек ул т и ва ц и я на депа и < 2,5 % сухо вещество
(пластмаси, ме- мини
тали, стъкло) >
2 мм

< 2,5 % сухо вещество1

Реакция на рас- Частно градинарство, със- 25 % компост: свежа растителтенията /изпит- тавка на растежни почвени на материя: ≥ 90 % в сравневане за растеж среди
ние със стандартна почва без
компост, ниво на покълване
в сравнение със стандартна
почва без компост: ≥ 90 %,
забавяне на покълването: 0
дни;
50 % компост: свежа материя: ≥ 80 % в сравнение със
стандартна почва без компост,
ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без
компост: ≥ 80 %, забавяне на
покълването: 0 дни

25 % ферментационен
п р од у к т: свеж а рас т ителна материя: ≥ 90 % в
сравнение със стандартна
почва без компост, ниво
на покълване в сравнение
със стандартна почва без
компост: ≥ 90 %, забавяне
на покълването: 0 дни;
50 % компост: свежа материя: ≥ 80 % в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на
покълване в сравнение
със стандартна почва без
компост: ≥ 80 %, забавяне
на покълването: 0 дни

Плевелни семе- Градинарство като съставка ≤ 2 покълнали семена/литър ≤ 2 покълнали семена/
на, части от рас- на растежни почвени среди
литър
тения, способни
да поникнат
И н д и к ат о р з а Вси чк и ви дове п род у к т и
патогени
компост и области на употреба (произведени от всички видове биоотпадъци)

Салмонела: о т с ъс т вие 25 г
проба 2
Ешерихия коли: < 100 CFU/g
свежа материя 2

Салмонела: отсъствие 25 г
проба 2
Ешерихия коли: < 100
CFU/g свежа материя 2

Да се анализира само ако се третират разделно събрани биоотпадъци от домакинствата.
Когато животинските продукти са различни от посочените в приложение № 4, т. 3, подточка 3.1, буква
„а“, изпитването и оценката на изискванията за обеззаразяване се извършват в съответствие с глава III,
раздел III от Приложение V към Регламент (ЕО) № 142/2011.
1
2
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Приложение № 3
към чл. 17, ал. 1, т. 3
ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧ
ВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА
ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ И ВЪНШЕН
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1.1. Производителите на компост трябва да
докажат чрез външен контрол на качеството,
че има достатъчно висока степен на вероятност
всяка обявена партида компост, ферментационен
продукт или стабилизирана органична фракция
от МБТ да е в съответствие с минималните
изисквания за качество. Може да се приложат
различни изисквания за вземане на проби в
зависимост от конкретната ситуация на всяко
съоръжение за компост или стабилизирана органична фракция от МБТ.
1.2. Външният контрол на качеството се извършва от акредитирана лаборатория.
1.3. Външните проверки за качество включват
най-малко:
1.3.1. вземане на проби от партида/партиди
компост, ферментационен продукт, органичен
почвен подобрител и стабилизирана органична
фракция от МБТ;
1.3.2. аналитично изпитване на взетите проби.
2. ВЪНШНА ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО
И ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН
ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ
2.1. Вземането на представителни проби и
последващото им изпитване се извършва от
лаборатории, акредитирани като изпитвателни
от Изпълнителна агенция „Българска служба
по акредитация“ или от друг национален орган
по акредитация – страна по Многостранното
споразумение на Европейско сътрудничество за
акредитация (EA MLA).
2.2. Вземането на проби и последващото им
изпитване се извършва съгласно съответните:
2.2.1. европейски стандарти, въведени като
български стандарти;
2.2.2. международни стандарти, въведени като
български стандарти, когато липсват стандарти
по т. 2.2.1;
2.2.3. български стандарти, когато липсват
стандарти по т. 2.2.1 и 2.2.2;
2.2.4. международни и национални стандарти
на други страни, когато липсват стандарти по
т. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3;
2.2.5. вътрешноведомствени методи, одобрени от оторизирани институции за акредитация
на лаборатории – когато липсват стандарти по
т. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4.
3. ЧЕСТОТА НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИТЕ
3.1. Година на признаване.
3.1.1. Минима лни я т брой на вземане на
проби и честота на анализите на компоста
през първата година (годината на признаване)
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трябва да е най-малко 4 пъти (една проба на
всеки сезон), освен ако на съоръжението за
компостиране се третират по-малко от 4000
тона от входящия материал – в случаите на
компостиране и МБТ, и по-малко от 6000 тона
от входящия материал – в случаите на анаеробно
разграждане. Минималният брой на анализите
на компоста, които трябва да се извършват, е
посочен в таблица А3-1.
Таблица А3-1: Минимален брой на анализите
на компоста, органичния почвен подобрител и
стабилизираната фракция от изхода на МБТ,
които трябва да се извършат по време на годината на признаване, в зависимост от годишното
количество на третираните биоотпадъци
Количество на третираните биоотпадъци

Честота на извършване на пробите и
анализите

< 1000 t

1

1001 – 2000 t

2

2001 – 4000 t

3

> 4001 t

4

3.1.2. По време на годината на признаване
в случаите, когато съоръженията за анаеробно
разграждане третират по-малко от 6000 тона,
минималният брой анализи на ферментационния
продукт или на органичния почвен подобрител
от анаеробно разграждане е два пъти годишно.
За съоръженията за анаеробно разграждане, които третират повече от 6000 тона, минималният
брой на анализите е 4 пъти годишно.
3.2. Честота на анализите през последващите
години след годината на признаване качеството
на произведения компост:
3.2.1. минималните изисквания за вземане
на проби и честота на анализите за следващите
години се изчисляват по формулата:
количеството на вложения материал (в тонове)
брой на анализите
=
+1
за година
8000
с максимум 12 анализа на година;
3.2.2. всяка стойност трябва да е закръглена
към следващото цяло число;
3.2.3. изключение от т. 3.2.1 се прави за съоръженията за компост с капацитет, по-малък от
2500 t/у; честотата трябва да е най-малко веднъж
годишно за съоръженията с капацитет, по-малък от 2500 t/у. За съоръженията с капацитет
> 85 000 t/у трябва да е до 12 пъти годишно.
4. ДОКЛАД ЗА ОХ АРАКТЕРИЗИРАНЕ НА
КОМПОСТА И ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ
1. Данни за оператора на съоръжението за
компостиране, производство на биогаз или на
съоръжение за МБТ.
1.1. Име ..........................................................
1.2. Единен идентификационен код (ЕИК)
............................................................................
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20

ДЪРЖАВЕН

1.3. Пълен пощенски адрес: ........................
.............................................................................
1.4. Лице за контакти (име, длъжност, тел.,
факс, е-mail): ....................................................
1.5. Местонахождение на обекта, където се
образува отпадъкът или в чието владение
се намира (адрес, телефон, факс и е-mail)
.............................................................................
1.6. Дата на изготвяне на доклада …………..
.......................................…………………………………..
1.7. Отговорно лице за утвърждаване на
доклада ……...............................………………………
2. Произход и технология на получаване.
Информацията, която е необходимо да се
попълни, е обвързана с потвърждаване на фак
та, че е взета под внимание цялата налична
информация и няма признаци, че са използвани
неразрешени биоотпадъци за производство на
компост, ферментационен продукт, органичен
почвен подобрител или стабилизирана органична
фракция от МБТ.
2.1. Код на партидата.
2.2. Количество (маса) на партидата, подлежаща на изпитване.
2.3. Вида на продукта: компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител
или стабилизирана органична фракция от МБТ.
2.4. Основни групи третирани суровини, използвани за получаване на продукта: биоотпадъци, утайки от битови отпадъчни води, оборски
тор, битови отпадъци и др.
2.5. Технология и управление на процеса на
получаване.
3. Данни от пробовземане и изпитване на
крайния продукт.
Протоколът за вземане на проби трябва да
съдържа минимум следната информация: начина на формиране на представителната проба за
изпитване, използваните методи за пробовземане, техническите съоръжения, чрез които се
извършва вземането на пробите.
4. Данни за компонентния състав на крайния
продукт:
4.1. Предоставя се информация за състава на
продукта. Задължително към доклада се прилагат
протоколите от изпитване.
4.2. Протоколът от изпитване, издаден от
акредитирана лаборатория, се изготвя съгласно
установената Система за управление в лабораториите и съгласно изискванията на Стандарт
БДС EN ISO/IEC 17025.
4.3. Обобщаване и оценка на аналитичните
резултати от проведеното изпитване на базата
на взетите за изпитване индивидуални и паралелни проби.
4.4. Съпоставка с граничните стойности на
базата на индивидуалните резултати, както и
съпоставка на получените резултати при паралелни пробовземания и оценка на евентуалните отклонения на изследваните компоненти
помежду им.
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4.5. Описание на методиката за оценка на
значително отличаващите се резултати и принципа на елиминиране на големите различия.
5. Област на употреба.
Въз основа на резултатите от аналитичните
изпитвания и данните за произхода и технологията на образуване операторът посочва предполагаемата допустимост или изключване на
изследвания компост, ферментационен продукт,
органичен почвен подобрител или стабилизирана
органична фракция от МБТ за една или повече
области за употреба.
5. ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО НА
КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
5.1. Изискванията на наредбата следва да се
считат за изпълнени, когато никоя индивидуално
измерена стойност (при необходимост, след елиминиране на големите различия в стойностите)
не превишава съответната пределно допустима
стойност с повече от 50 %, или в случая на параметъра „цинк“ – с повече от 30 %.
5.2. По отношение на параметрите „органично
вещество“ и „електропроводимост“ изискванията на наредбата се считат за изпълнени, когато
всяка отделна измерена стойност (при необходимост, след елиминиране на големите различия в
стойностите) е в съответствие със съответната
гранична стойност. В случай на параметъра
„реакция на растенията“ изискванията се считат
за изпълнени, когато резултатът от изпитването
е в съответствие с пределните стойности по
приложение № 2, таблица A2-4.

Приложение № 4
към чл. 27, ал. 1
ДОКУМЕНТИРАНЕ И ВОДЕНЕ НА
ОТЧЕТНОСТ
1. Производителят на компост или лицето, което отговаря за експлоатацията на съоръжението
за компостиране или стабилизирана органична
фракция от МБТ, следва да записва за всеки
отделен случай приемането на отпадъците за
третиране, като посочва по-специално:
а) датата на получаване;
б) вида на отпадъците;
Във връзка с това броят и предназначението
на отпадъчните материали, съответстващи на
колони (а) и (б), както и на кодовете от Списъка на отпадъците, колона (г) на таблици A1-1,
A1-2 и A1-4 от приложение № 1, трябва да бъдат
записани. По отношение на стабилизираната
органична фракция от съоръженията за МБТ
се посочва количеството на смесените битови
отпадъци заедно с всички разрешени материали,
посочени в приложение № 1.
в) количеството на приетите отпадъци (в kg);
По отношение на доставките от събирането на
битови отпадъци обобщаване на количеството на
приетите отпадъци се допуска веднъж седмично
или по време на интервалите между доставките.
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Седмичното обобщение се разрешава също и за
малки количества отпадъци (3 на доставка) от
частни домакинства или подобни източници.
Лицето, което доставя отпадъците, трябва да е
определено като „малък доставчик“ с общински
произход.
При смесените битови отпадъци за производство на „стабилизирана органична фракция
от MБT“ количеството на тази фракция може
да се обобщи на дневна база за всеки източник
(община).
г) произход на приетите отпадъци (от община – когато отпадъците са от общинската система
за събиране на отпадъци, в противен случай се
посочват името и адресът, както и регионът за
управление на отпадъците на частни, публични
или търговски субекти, от които произхождат
отпадъците);
д) при необходимост – превозвачът и доставчикът на отпадъците, когато не е идентична
информацията, посочена в букви „в“ и „г“;
е) вид (код и наименование на отпадъците),
количество и крайна дестинация на остатъците
от приетата партида на отпадъците, отделени
или премахнати по време на входящия контрол
или по време на по-нататъшно третиране; отделните фракции трябва да са означени с код,
който най-добре описва вида на отпадъците;
документацията трябва да съдържа най-малко
вида на отпадъците (код на отпадъка), производител на компоста, получателя и количеството
на приетите отпадъци или алтернативно количество на събраните отпадъци и честотата на
събиране.
2. При изготвянето на партидата компост
трябва да се запишат:

ВЕСТНИК
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а) еднозначен код на партидата;
б) всички използвани отпадъци и добавки
(предназначението на отпадъчните материали,
съответстващи на колони (а) и (б), както и на
кодовете от Европейския списък с отпадъците,
колона (г) на таблици A1-1, A1-2 и A1-4 от приложение № 1);
в) когато две или повече партиди са обединени в една и съща партида компост, след това
новата партида компост трябва на свой ред да
се обозначи еднозначно с код на партидата.
3. По време на компостиране трябва да се
впишат:
3.1. С цел да се гарантира достатъчно намаляване на потенциално съдържащите се патогенни организми целият разграждащ се материал
трябва да се изложи на следната минимална
температура в посочения период:
а) материали, които не са странични животински продукти, както и хранителни отпадъци
(които не са от международния транспорт), и
ако се третират заедно с оборски тор, отпадъци
на храносмилателния тракт, мляко, продукти
на млечна основа, продукти от млечни производни; коласт ра, яйца, яй чени п род у к т и,
странични животински продукти, посочени в
чл. 10 (е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, които
са преминали преработка, както е определено
в чл. 2 (1) (m) от Регламент (ЕО) № 852/2004
на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ,
L 139 от 30.4.2004 г.), и всички останали СЖП,
които са били преработени в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1069/2009 на друго място;

Таблица А4-1: Времеви температурни профили за обеззаразяване на материали, различни от
странични животински продукти, както и хранителни отпадъци (които не са от международния
транспорт)
Система на компостиране

Температура

Време

Компостиране на открито

> 55 °C
> 65 °C

10 дни
3 дни

Закрита/реакторна система
> 60 °C
за компостиране

3 дни

За всички системи на компостиране е необходимо да се
извършва аериране (обръщане
и смесва не на мат ериа ла),
за да се гарантира, че всич
кият материал е изложен на
необходимата температура за
определения период.

Температурата може да се измерва непрекъснато, когато е необходимо, но поне веднъж на всеки
работен ден през посочения период с калибрирана температурна сонда.
б) за всички други СЖП трябва да се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;
в) документирането на мерките за контрол и управление на процеса (брой и дата на обръщане,
напояване, принудително аериране, смесване на материалите и др.) трябва да се извършва в съответствие с Националните критерии към съоръженията за компостиране.
3.2. В случай на анаеробно разграждане на материали, които не съдържат никакви странични
животински продукти, са позволени следните температурни профили:
а) термофилно анаеробно разграждане при 55 °С в продължение на най-малко 24 часа и хидравличното време на задържане най-малко 20 дни;
б) термофилно анаеробно разграждане при 55 °С, последвано от пастьоризация (70 °С, един час);
в) термофилно анаеробно разграждане при 55 °C, последвано от компостиране;
г) мезофилно анаеробно разграждане при 37 – 40 °С, последвано от пастьоризация (70 °С, един час);
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д) мезофилно анаеробно разграждане при
37 – 40 °С, последвано от компостиране.
4. Декларация на крайните продукти от компостиране, анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от MБT:
Декларацията на крайните продукти от компостиране, анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от MБT включва:
а) код на партидата (с изключение на течни
фракции);
б) количество (по тегло и/или обем);
в) определяне на вида на продукта (компост,
ферментационен проду кт, органичен почвен
подобрител или стабилизираната органична
фракция от MБT);
г) основните групи на третираните суровини
(биоотпадъци, битови утайки от отпадъчни води,
оборски тор и/или битови отпадъци);
д) име и адрес на производителя;
е) предназначение, идентифицирайки типа на
продукта/материала (компост, ферментационния
продукт, органичния почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане
и стабилизираната органична фракция от МБТ);
ж) основните групи на използваните биоотпадъци/входящите материали са: биоотпадъци,
оборски тор, утайки от отпадъчни води, смесени
битови отпадъци;
з) препоръчителните условия на съхранение;
и) описание на областите на употреба, в които
може да се използва компостът, ферментационният продукт, органичният почвен подобрител
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и стабилизираната органична фракция от МБТ
и всички ограничения при употреба;
к) препоръки за правилна употреба на количествата на компоста.
С препоръките за правилна употреба трябва да се гарантира, че употребата отговаря на
най-добрите практики в рамките на определена
област на употреба.
Доп ъ лни т елна информац и я, коя т о да се
включи в декларацията:
аа) когато компостът се предлага за употреба
в биологичното земеделие, се посочва, че този
компост е в съответствие с всички изисквания на
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L
189 от 20.7.2007 г.);
бб) когато компостът се предлага за употреба в земеделието, се посочва, че в случай
на употреба на компост в уязвимите зони по
смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници (обн., ДВ, бр. 27 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2011 г.), трябва да се спазват
изискванията на наредбата относно ограниченията за торене с азотосъдържащи торове и
подобрители на почва;
л) основните качествени характеристики в
съответствие с таблица А4-2.
Когато продуктите са в насипно състояние,
информацията се нанася в придружаващите
документи.

Таблица А4-2: Задължителни параметри спрямо сухо вещество
Мерни единици спрямо
сухо вещество
Органично вещество
(%)
Подобрение
Варова стойност (CaO)
(%)
на почвата
Съотношение C/N
Общ азот (N)
(%)
(%)
Н а т о р я в а - Общ фосфор (P 2O 5)
щи свойства Общ калий (K 2O)
(%)
Критерии
за качество

Параметри

Магнезий (MgO)

(%)

Сяра (S) общо

(%)

Амониев нитрат (NH4-N)

(mg/l)

Азотен нитрат (NO3 -N)

(mg/l)

Максимален размер на
частиците
Плътност
Сухо вещество

Свойства на
материала Съдържания на соли/
електрическа проводимост
pH
744

Детайли за деклариране
само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане
само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане
само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане

(mm)

-

(g/l FM)
(% FM)

изключване от прилагането за частното градинарство или като съставка на растежна почвена
среда, ако е превишена пределно допустимата
стойност, по приложение № 2, таблица A2-4
-

(mS/m)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21
ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 9 630 000 лв. по бюджета
на Министерството на отбраната за 2017 г.
в съответствие с приетия с Решение № 232
на Министерския съвет от 2016 г. Проект за
инвестиционен разход „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29“.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“, по бюджета на Министерството
на отбраната за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2017 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
795

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22
ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г.

за определяне на нов размер на минималната
работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари
2017 г. нов размер на минималната месечна
работна заплата за страната 460 лв. и на минималната часова работна заплата 2,78 лв.
при нормална продължителност на работното
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен
работен месец.

ВЕСТНИК
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнението
на постановлението в организациите по § 1,
т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона
за публичните финанси се осигуряват в рамките на утвърдените по бюджетите им разходи.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4
от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и
103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г.,
бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г. и бр. 1
и 103 от 2016 г.) думите „420 лв. от 1 януари
2016 г.“ се заменят с „460 лв. от 1 януари 2017 г.“.
§ 3. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета
с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5
и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9
от 2015 г. и бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от
2016 г.), навсякъде в приложение № 1 към
чл. 3, ал. 2 числата „420“, „430“, „440“ и „450“
се заменят с „460“.
§ 4. До приемането на Националния план за
действие по заетостта за 2017 г. субсидираното
от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна
заплата по програми за заетост по Закона
за насърчаване на заетостта, се определя от
1 януари 2017 г. в размер 460 лв. за пълен
работен месец при осемчасов работен ден и
2,78 лв. часова работна заплата.
§ 5. Постановление № 372 на Министерския
съвет от 2016 г. за определяне на нов размер
на минималната работна заплата за страната
(ДВ, бр. 103 от 2016 г.) се отменя.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
796

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23
ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г.

за определяне размера на линията на бедност
за страната за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 януари
2017 г. размер на линията на бедност за страната 314 лв.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановление № 369 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне размер на
линията на бедност за страната (ДВ, бр. 103
от 2016 г.) се отменя.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 1 от Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност
за страната, приета с Постановление № 345
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 89 от 2007 г.).
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на председателя на Националния
статистически институт.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
797

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24
ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за процедурата за
определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния
сектор
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за
процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите
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НАРЕДБА

за процедурата за определяне на състава и
дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат процедурата за определяне на състава и дейността
на одитните комитети в организациите от
публичния сектор.
Чл. 2. Наредбата се прилага във:
1. министерствата, общините с изградени
звена за вътрешен одит и в Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция;
2. организациите с изградено звено за вътрешен одит, в които съгласно чл. 18, ал. 4
от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор е взето решение за създаване на одитен комитет.

ВЕСТНИК

БРОЙ 11

Г л а в а

в т о р а

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ
Чл. 3. Ръководителят на организацията
определя със заповед броя на членовете на
одитния комитет, като посочва броя на вътрешните и външните членове в съответствие
с изискванията на чл. 18, ал. 1 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
Чл. 4. (1) Външните членове на одитните
комитети се определят чрез процедура за подбор, който се извършва от комисия, определена
с акт на ръководителя на организацията. С
акта се определят председателят и членовете
на комисията, както и сроковете във връзка
с извършването на подбора.
(2) В състава на комисията по ал. 1 задължително се включват ръководителят на
вътрешния одит и други служители на ръководни длъжности в организацията.
(3) В комисията по ал. 1 може да участват
и външни за организацията членове, които
притежават опит и професионална квалификация в областта на управлението и контрола,
вътрешния или външния одит.
Чл. 5. Оповестяването на процедурата за
определяне на външни членове на одитните
комитети се извършва с публикуване на обявление на интернет страницата на съответната
организация. Обявлението се поставя и на
общодостъпно място в сградата на организацията.
Чл. 6. За участие в процедурата по чл. 4,
ал. 1 кандидатите подават заявление съгласно приложение № 1, към което се прилагат
следните документи:
1. копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“;
2. копия от документи, удостоверяващи
наличието на професионален опит по чл. 18,
ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор;
3. декларация за обстоятелството по чл. 18,
ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор съгласно приложение № 2;
4. други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола,
вътрешния или външния одит – по преценка
на кандидата.
Чл. 7. Документите по чл. 6 се подават от
кандидатите за външни членове на одитните
комитети и се регистрират в деловодството
на съответната организация.
Чл. 8. (1) Комисията по чл. 4, ал. 1 проверява подадените документи и изготвя списък на
кандидатите, допуснати до участие в подбора.
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(2) До участие в подбора не се допускат
кандидати, които не са представили всички
документи по чл. 6 или документите са представени извън определения срок.
(3) Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол.
(4) Протоколът по ал. 3 се публикува на
интернет страницата на организацията и до
допуснатите кандидати се изпращат покани
за участие в подбора/явяване на интервю,
указващи часа, датата и мястото на провеждането му.
(5) Когато в срока за подаване на документи не е подадено нито едно заявление или
не е допуснат нито един кандидат, комисията
уведомява ръководителя на организацията
за вземане на решение за прекратяване на
процедурата по чл. 4, ал. 1.
(6) В едномесечен срок от приемане на
решението по ал. 5 ръководителят на организацията обявява нова процедура.
Чл. 9. (1) Комисията по чл. 4, ал. 1 извършва
преглед на документите на допуснатите кандидати с цел оценка на техния професионален
опит и квалификация.
(2) С допуснатите кандидати се провежда
интервю, на което те излагат своето виждане
за работата на одитния комитет. На интервюто
могат да бъдат обсъдени и следните въпроси:
1. разбирането на кандидата за целите на
организацията, предизвикателствата, пред
които е изправена, и съществените рискове;
2. спецификата на съответната организация и степента, до която кандидатът познава
правната рамка за дейността є;
3. вижданията на кандидата за управлението на риска в организацията, управлението
и ролята на вътрешния и външния одит;
4. вижданията на кандидата за ролята и
мястото на одитния комитет.
Чл. 10. (1) Комисията по чл. 4, ал. 1 оценява общото представяне на допуснатите до
интервюто кандидати, като ги класира по
възходящ ред.
(2) За класирането по ал. 1 се изготвя
протокол съгласно приложение № 3, който се
подписва от членовете на комисията.
Чл. 11. Информация за резултатите от
подбора се изпраща до всички допуснати до
участие кандидати.
Чл. 12. Комиси ята уведом ява писмено
ръководителя на организацията, представя
му протокола за резултатите от класирането
и му предлага да бъдат изпратени писмени
покани за членство в одитния комитет, като
се вземат предвид резултатите от класирането
и определеният в заповедта по чл. 3 брой на
външните членове.
Чл. 13. (1) В 7-дневен срок от получаване
на покана по чл. 12 кандидатът писмено потвърждава или отказва членство в одитния
комитет.
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(2) При непотвърждаване или при отказ на
кандидата в срока по ал. 1, както и в случай
че кандидатът не бъде открит на посочения
от него адрес, се изпраща писмена покана до
следващия класиран кандидат.
(3) След получаване на необходимия брой
писмени потвърждения за попълване на състава на одитния комитет от външни членове
съгласно заповедта по чл. 3 комисията изготвя
протокол, който предава на ръководителя на
организацията.
Чл. 14. (1) В случай че в рамките на проведената процедура не се попълни необходимият
съгласно заповедта по чл. 3 брой на външните
членове в състава на одитния комитет, в едномесечен срок се провежда нова процедура
за допълване на състава от външни членове.
(2) При предсрочно напускане на външен
член на одитния комитет за допълване на
състава му се изпраща покана до следващия/
следващите класиран/класирани кандидат/
кандидати в предишната процедура или се
провежда нова процедура, като новоизбраният/новоизбраните член/членове довършва/
довършват мандата на напусналия.
(3) Документите от процедурата за определяне на външни членове на одитния комитет
се съхраняват в организацията до изтичане
на мандата на одитния комитет.
Чл. 15. (1) В 7-дневен срок от приключване на процедурата за определяне на външни
членове на одитния комитет ръководителят
на организацията определя с акт вътрешните
членове на одитния комитет, като те следва да отговарят на изискванията на чл. 18,
ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за вътрешния одит
в публичния сектор и да не са участвали в
комисията за подбор по чл. 4, ал. 1.
(2) Мандатът на членовете на одитния
комитет е 3 години, като членовете не могат
да бъдат определяни за повече от два последователни мандата в одитния комитет на една
и съща организация.
(3) При предсрочно напускане на вътрешен член на одитния комитет ръководителят
на организацията определя нов член, като
новоизбраният член довършва мандата на
напусналия.
Чл. 16. (1) В 7-дневен срок от определяне
на вътрешните членове ръководителят на
организацията предприема действия за определяне и съгласуване на състава на одитния
комитет, както следва:
1. в министерствата – съответният министър издава акт за определяне на състава на
одитния комитет, който изпраща за съгласуване от министъра на финансите;
2. в Министерството на финансите – министърът на финансите издава акт за определяне на състава на одитния комитет;
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3. в общините – кметът на общината внася
на първото възможно заседание на общинския съвет проект на решение за определяне
на състава на одитния комитет, придружен
с документите от процедурата за определяне
на външни членове;
4. в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изпълнителният директор
внася на първото възможно заседание на
управителния съвет проект на решение за
определяне на състава на одитния комитет,
придружен с документите от процедурата за
определяне на външни членове; решението за
определяне на състава на одитния комитет
се изпраща за съгласуване от министъра на
финансите.
(2) Към актовете по ал. 1, т. 1 и 4 се прилагат
и протоколите по чл. 10, ал. 2 и чл. 13, ал. 3.
(3) Общините изпращат на минист ъра
на финансите решението за определяне на
състава на одитния комитет и ежегодно го
информират относно промените в структурата
и/или състава му.
(4) Съставът на оди т ни те коми тет и в
организациите по чл. 2, т. 2 се определя от
ръководителя на организацията или от колективния орган на управление, ако има такъв.
(5) В случаите на чл. 14, ал. 2 и чл. 15, ал. 3
се прилага редът по ал. 1, т. 1, 3 и 4, ал. 2 и 3.
Чл. 17. Участие на член в одитния комитет се прекратява с акт на ръководителя на
организацията при:
1. изтичане на мандата;
2. подаване на заявление за освобождаване
от член на одитния комитет;
3. наличието на обстоятелства, несъвместими с позицията на член на одитния комитет;
4. системно неизпълнение на задълженията
на член на одитния комитет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРИРАНЕ НА ОДИТНИТЕ
КОМИТЕТИ
Чл. 18. Ръководителят на организацията
създава необходимите условия за функциониране на одитния комитет, като осигурява
под ход ящо помещение за провеж дане на
заседанията и необходимото съдействие от
страна на служители от организацията за административното и техническото обслужване
на дейността на комитета.
Чл. 19. (1) В едномесечен срок от определянето и съгласуването на състава на одитния
комитет ръководителят на организацията
свиква първото му заседание.
(2) За датата на заседанието по ал. 1 членовете на одитния комитет се уведомяват писмено най-малко две седмици предварително.
Чл. 20. (1) На първото заседание членовете
на одитния комитет избират от своя състав
председател и заместник-председател.
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(2) В едномесечен срок от първото заседание одитният комитет изготвя и представя
на ръководителя на организацията проект на
статут на одитния комитет, който включва
най-малко:
1. целта на одитния комитет;
2. правата и задълженията на одитния
комитет;
3. правата и задълженията на ръководителя
на организацията по отношение на одитния
комитет;
4. реда и начина за преценка на обстоятелства, несъвместими с позицията на член
на одитния комитет;
5. ред за установяване на системно неизпълнение на задълженията на член на одитния
комитет;
6. реда за взаимодействие с ръководството
и служителите на организацията.
(3) Статутът на одитния комитет се подписва
от ръководителя на организацията и председателя на одитния комитет и се оповестява
чрез публикуване на вътрешната електронна
страница или по друг подходящ начин.
Чл. 21. (1) В едномесечен срок след първото си заседание одитният комитет изготвя
и приема правила за дейността си, които се
предоставят за сведение на ръководителя на
организацията.
(2) Правилата по ал. 1 се оповестяват
чрез публикуване на вътрешната електронна
страница на организацията или по друг подходящ начин.
(3) Правилата по ал. 1 включват:
1. реда и начина за свикване на заседанията
на одитния комитет;
2. процедури относно реда, начина и сроковете за упражняване на правомощията и
задълженията на одитния комитет по чл. 18,
ал. 5 – 8 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(4) В правилата по ал. 1 могат да се включат и други въпроси, свързани с дейността
на одитния комитет и със спецификата на
дейността на организацията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ДЕЙНОСТ НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ
Чл. 22. (1) Одитният комитет заседава наймалко веднъж на два месеца, когато присъстват
повече от половината от неговите членове.
(2) Заседанията се свикват и ръководят от
председателя, а при негово отсъствие – от
заместник-председателя на одитния комитет.
(3) Председателят е длъжен да свика заседание на одитния комитет и при писмено
искане на 2/3 от членовете му. Когато председателят не свика заседание в двуседмичен
срок, то може да се свика от всеки един от
заинтересованите членове на одитния комитет.
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(4) Одитният комитет може да взема решения и да изразява становища, ако на заседанието присъстват повече от половината от
членовете му, като не се допуска въздържане
от гласуване.
Чл. 23. Членовете на одитния комитет нямат право да разгласяват сведения и факти,
станали им известни при и/или по повод
на осъществяваната от тях дейност, освен в
предвидените от закона случаи.
Чл. 24. (1) Членовете на одитния комитет
имат право на свободен достъп до ръководителя на организацията и до ръководителя на
вътрешния одит.
(2) Председателят на одитния комитет има
право на свободен достъп до председателя на
колективния орган на управление, ако има
такъв, а за общините – и до председателя на
общинския съвет.
(3) На заседанията на одитния комитет
освен лицата по ал. 1 и 2 могат да бъдат канени и други служители от организацията след
предварително съгласуване с ръководителя
на организацията.
Чл. 25. В едномесечен срок след първото
си заседание одитният комитет съгласува
определената численост и статута на звеното
за вътрешен одит, като изразява становище,
което се изпраща до ръководителя на организацията, до председателя на колективния
орган на управление, ако има такъв, а за
общините – и до общинския съвет.
Чл. 26. (1) Одитният комитет извършва
преглед на представените от ръководителя на
вътрешния одит проекти на стратегически и
годишен план за дейността по вътрешен одит,
както и промените в тях, и ги съгласува в
двуседмичен срок от представянето им.
(2) В случай че одитният комитет не съгласува някой от представените документи
по ал. 1, председателят на одитния комитет
инициира обсъждане между одитния комитет,
ръководителя на организацията, ръководителя
на вътрешния одит и председателя на колективния орган на управление, ако има такъв.
(3) По преценка на председателя на одитния
комитет, на ръководителя на организацията
или на ръководителя на вътрешния одит на
обсъждането по ал. 3 могат да присъстват и
други служители от организацията.
Чл. 27. В случаите на чл. 30, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
одитният комитет изразява становище и може
да даде препоръки, които се представят на
ръководителя на организацията и на председателя на колективния орган за управление,
ако има такъв.
Чл. 28. В едноседмичен срок одитният
комитет разглежда и приема с решение представения от ръководителя на вътрешния одит
годишен доклад за дейността по вътрешен одит.
Чл. 29. (1) По своя преценка одитният комитет може да се запознава с одитни доклади,
приложенията към тях и всички работни до-
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кументи от извършени одитни ангажименти,
включително неприключени, във връзка с
правомощията си по чл. 31, 33 и 34.
(2) Одитният комитет може да извършва
текущ преглед на качеството на представените от ръководителя на вътрешния одит
документи за съответствие на дейността по
вътрешен одит с действащото законодателство
и да изразява становище, което се изпраща
на ръководителя на организацията и на ръководителя на вътрешния одит.
(3) Становището по ал. 2 не може да бъде
основание за спиране на одитния ангажимент
или за промяна на одобрените стратегически
и годишни планове.
Чл. 30. Одитният комитет по своя преценка
може да изисква от ръководителя на вътрешния одит и от ръководителя на организацията
документи, свързани с дейността по вътрешен
одит в организацията, и да дава становища
с оглед на подобряване на дейността по вът
решен одит.
Чл. 31. (1) Одитният комитет наблюдава
процесите по функциониране на системата
за вътрешен контрол и управление на риска,
както и системата за превенция и противодействие на измамите в организацията с цел
да оцени тяхното функциониране и да осигури
навременното им актуализиране при промени
в условията, като:
1. може да изисква от ръководителя на
организацията документи, свързани с управ
лението на риска, включително риск-регистри, стратегии и правила за управление на
риска и др.;
2. председателят на одитния комитет може
да присъства на заседания на съответните
органи, работни групи и др., отговорни за
управлението на риска в организацията, след
предварително съгласуване с ръководителя
на организацията.
(2) Определянето на периодичността и
начина на извършване на наблюдението по
ал. 1 се извършва на съвместно заседание
на одитния комитет и ръководството на организацията.
(3) Когато при прегледа по ал. 1 бъдат
констатирани несъответствия с действащото
законодателство и/или с вътрешните правила,
одитният комитет изготвя мотивирано становище с препоръки, което се представя на
ръководителя на организацията и на председателя на колективния орган за управление,
ако има такъв.
(4) При неизпълнение на препоръките по
ал. 3 одитният комитет може да уведоми
министъра на финансите.
(5) Одитният комитет наблюдава изпълнението на препоръките, предоставени от
вътрешния одит при одитните ангажименти.
Чл. 32. Одитният комитет осъществява
взаимодействие с външните одитори, като:
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1. може да кани външни одитори на заседания на одитния комитет;
2. изразява мотивирано становище по решенията на ръководителя на организацията за
наемане на външни одитори, когато по силата
на нормативен акт се налага това;
3. извършва преглед на предложения одитен обхват и подход на външните одитори,
включително координирането на работата
им с тази на вътрешния одит, когато това не
противоречи на друг нормативен акт;
4. изразява становища по проектите на док
лади на външните одитори, които предоставя
на ръководителя на организацията.
Чл. 33. (1) Одитният комитет наблюдава
процесите на финансово отчитане в организацията с цел да оцени тяхното функциониране
и да осигури навременното им актуализиране
при промени в условията, като за целта може
да се запознава с текущите финансови отчети,
годишния финансов отчет, отчета за касовото
изпълнение, както и със системата за двоен
подпис и предварителен контрол, преди поемане на задължение и извършване на разход,
както и с други относими документи.
(2) Определянето на периодичността и на
начина на извършване на наблюдението по
ал. 1 се извършва на съвместно заседание
на одитния комитет и ръководството на организацията.
(3) Когато при прегледа по ал. 1 бъдат
констатирани несъответствия с действащото
законодателство и/или с вътрешните правила,
одитният комитет изготвя мотивирано становище с препоръки, което се представя на
ръководителя на организацията и на председателя на колективния орган за управление,
ако има такъв.
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Ч л. 34. Од и т н и я т ком и т е т набл юда ва
ефективността на системите за вътрешен
контрол в организацията, като дава становища, включително по годишния доклад за
състоянието на системите за финансово управление и контрол по чл. 5 от Наредбата за
формата, съдържанието, реда и сроковете за
представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор, приета с Постановление
№ 233 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ,
бр. 75 от 2006 г.).
Чл. 35. В случай на неизпълнение на препоръките по чл. 18, ал. 5, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона
за вътрешния одит в публичния сектор от
ръководителя на организацията и несъгласуване на статута на звеното за вътрешен одит
и на стратегическите и годишните планове
за дейността по вътрешен одит в двуседмичен
срок одитният комитет уведомява писмено
министъра на финансите.
Чл. 36. (1) В срок до 1 февруари председателят на одитния комитет изготвя годишен доклад
за дейността му през предходната година, който
представя на ръководителя на организацията,
на председателя на колективния орган за управление, ако има такъв, а за общините – на
председателя на общинския съвет.
(2) В срок до 10 март ръководителят на
организацията изпраща годишния доклад по
ал. 1 на министъра на финансите.
(3) Годишният доклад за дейността на
одитния комитет се публикува на вътрешната
електронна страница на организацията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 18, ал. 11 от Закона за вът
решния одит в публичния сектор.
Приложение № 1
към чл. 6
До …………………………………......................
(наименование на организацията)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТЕН КОМИТЕТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
І. Заявявам, че желая да участвам в процедурата за определяне на външни членове на одитния комитет
на …….....................................................……………………………………………………………………………………….............................……………
(наименование на организацията)
ІІ. Декларирам, че имам придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.
ІІІ. Притежавам най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит.
Прилагам копие от следните документи, които удостоверяват обстоятелствата по т. ІІ и ІІІ:
1. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...................................................
2. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………................................................
3. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………................................................
4. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...................................................
5. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..................................................
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ІV. Прилагам декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор съгласно приложение № 2 към чл. 6, т. 3 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и
дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
Имена по документ за самоличност:
ЕГН/ЛНЧ:
Адрес:
Телефон за контакти:
e-mail*:
Месторабота*:
Дата:

Подпис:

* тези полета не са задължителни за попълване

Приложение № 2
към чл. 6, т. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
Долуподписаният(ата) .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ,
(имена по документ за самоличност)
ЕГН/ЕНЧ ..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Адрес .....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Декларирам, че не участвам в повече от два одитни комитета.
Гр. ………………..…
Дата: ………………

Декларатор:………………
(подпис)

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 2
ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНК А НА ОБЩОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА К АНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШНИ
ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ЗА КЛАСИРАНЕТО ИМ ПО ВЪЗХОДЯЩ РЕД
Класиране

Имена по документ за самоличност на кандидата

Обща оценка на кандидата

1.
2.
…..
Предлагаме покана за участие в одитния комитет да бъде изпратена до следните кандидати:
1.
2.
3.
Членове на комисията за подбор:
Председател: …………………………………………………………………………………..
(име, фамилия – подпис)
Членове: ……………………………………………………………………………....………….
(име, фамилия – подпис)
Дата и място на изготвяне:

………………......………………………….
798
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер за
Българската национална телевизия за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 5 000 000 лв. за Българската национална телевизия за 2017 г. за заплащане на
електронни съобщителни услуги за разпространение на телевизионни програми чрез
наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличи бюджетното взаимоотношение на
централния бюджет с бюджета на Българската
национална телевизия за 2017 г.
Чл. 3. Генералният директор на Българската национална телевизия да извърши налагащите се промени по бюджета си за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на генералния директор на Българската национална телевизия.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
799

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за уведомяване на Агенцията
за ядрено регулиране за събития в ядрени
съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, приета с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 71 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.,
бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така:
„Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за
събития в ядрени съоръжения, в обекти и при
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дейности с източници на йонизиращи лъчения
и при превоз на радиоактивни вещества“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) С наредбата се определят условията
и редът за задължителното уведомяване на
Агенцията за ядрено регулиране (А ЯР) от
лицензианта или титуляря на разрешение за
отклонения, инциденти или аварии, наричани
по-нататък „събития“, в ядрени съоръжения,
в обекти и при дейности с източници на
йонизиращи лъчения и при превоз на радио
активни вещества.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „в ядрените съоръжения
или в обекти с източници на йонизиращи
лъчения“ се заличават;
б) в т. 4 думите „в ядрени съоръжения
или в обекти с източници на йонизиращи
лъчения“ се заличават.
§ 3. В чл. 2, ал. 2 думите „на ядреното
съоръжение или на обекта с източници на
йонизиращи лъчения“ се заличават.
§ 4. В чл. 3 думите „възникнали в ядреното съоръжение или в обекта с източници на
йонизиращи лъчения“ и запетаята след тях
се заличават.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„Събитията, които подлежат на уведомяване съгласно наредбата, се класифицират в
следните категории:“.
2. В т. 1 думите „от нормалната експлоатация“ се заличават.
§ 6. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) За ядрени съоръжения категорията на отклоненията (откази, дефекти, грешки,
пропуски или недостатъци) включва:
1. намаляване на мощността на енергиен
блок на ядрена централа с 25 на сто или повече от нивото на мощността непосредствено
преди събитието, което е предизвикано от
отказ или дефект на система или компонент,
от грешка или нарушение на персонала и/
или от външно въздействие;
2. дефект или отказ на компонент, неправилно автоматично действие на система или
компонент, дефектна или погрешна електрическа връзка или други причини, като
грешка или недостатък на експлоатационна
инструкция, които биха могли да попречат
за изпълнението на функция по безопасност;
3. задействане на система за безопасност
или на канал на система за безопасност, което не е свързано с изпълнение на функции
по безопасност, включително задействане на
система за пожарогасене;
4. отказ на система за безопасност или на
канал на система за безопасност, възникнал
при планова проверка на работоспособността
на системата;
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5. автоматично спиране на ядрен реактор
на ядрена централа поради нарушаване на
работоспособността на отделни системи или
компоненти на ядрената инсталация и последвалото задействане на съответните защити;
6. възникване на риск от изхвърляне на
радиоактивни вещества в околната среда (атмосферата и хидросферата) над установените
за ядреното съоръжение норми (дозови квоти)
за изхвърляне на радиоактивни вещества;
7. земетресения, наводнения или други
природни явления или извънредни събития,
като: експлозии, пожари, изхвърляне на токсични газове, регистрирани на площадката на
ядреното съоръжение или в непосредствена
близост до нея, които представляват заплаха
за безопасността на ядреното съоръжение
и биха могли да доведат до намаляване на
мощността на енергийните блокове на ядрена
централа или до тяхното спиране;
8. дефекти или откази, открити при експлоатация, техническо обслужване или инспекции
на ядреното съоръжение, които, ако не бъдат
отстранени, биха могли в бъдеще да предизвикат повреда на ядреното съоръжение или
на конструкциите, системите и компонентите,
важни за безопасността, нарушения на тяхната безопасна експлоатация или изхвърляне
на радиоактивни вещества в околната среда;
9. откриване на недостатъци в системата
за отчитане и контрол на ядрения материал;
10. откриване на факти, които показват
наличието на потенциална опасност за физическата защита на ядреното съоръжение или
ядрения материал;
11. природни бедствия, експлоатационни събития и произшествия, които засягат:
помещения за работа или съхраняване на
радиоактивни вещества; конструкции, системи и компоненти, съдържащи радиоактивни
вещества; транспортни средства за превозване
на радиоактивни вещества, и които създават потенциална опасност от замърсяване
с радиоактивни вещества, неконтролируемо
разпространение на радиоактивни вещества
или облъчване на персонала и населението
над установените норми.
(2) За обекти и дейности с източници на
йонизиращи лъчения и при превоз на радио
активни вещества категорията на отклоненията включва:
1. радиоактивен източник, уред или транспортна опаковка, които са докладвани като
липсващи и впоследствие са открити неповредени или в безопасно състояние;
2. откази на защитни средства на радио
активен източник, у ред или транспортна
опаковка, които биха могли да доведат до
нерегламентирано облъчване на персонала
или населението, до загуба или кражба на
източника или транспортната опаковка, до
нарушаване на целостта им или до нерегламентираното им използване;
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3. неправилно позициониране на радио
активен източник извън неговия защитен
контейнер (дефектоскопия, брахитерапия), ако
положението му е възстановено безопасно в
съответствие с аварийните процедури;
4. неправилно опаковане на радиоактивните
вещества за превоз;
5. доставка на транспортна опаковка на
грешно място;
6. недостатъци в системата за отчитане и
контрол на източници на йонизиращи лъчения
или радиоактивни вещества;
7. откриване на факти, които показват
наличието на потенциална опасност за физическата защита на обекта с източник на
йонизиращи лъчения или превозваните радиоактивни вещества;
8. природни бедствия, експлоатационни
събития и произшествия, които засягат помещенията за работа или съхраняване на радиоактивни вещества, конструкциите, системите
и компонентите, съдържащи радиоактивни
вещества, транспортните средства за превоз
на радиоактивни вещества и които създават потенциална опасност от замърсяване
с радиоактивни вещества, неконтролируемо
разпространение на радиоактивни вещества
или облъчване на персонала и населението
над установените норми;
9. отклонения от разрешения режим на
експлоатация на обект с източник на йонизиращи лъчения, включително използване
на източници от лицензиант или титуляр на
разрешение за извършване на дейности, които не са включени в обхвата на съответната
лицензия или разрешение.“
§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Категорията на инцидентите
включва:
1. събития от категорията на отклоненията
по чл. 5, когато те са причинили:
а) замърсяване на околната среда с радиоактивни вещества над нормативните изисквания;
б) облъчване на лица от персонала или
населението с йонизиращи лъчения над нормативните изисквания;
в) освобождаване на радиоактивни вещества в помещенията или на площадката на
ядреното съоръжение или на обекта с източник
на йонизиращи лъчения, което превишава
установените норми;
2. липси поради загуба, кражба или друго
неконтролирано преместване на ядрен материал или радиоактивни вещества (включително
радиоактивни отпадъци);
3. неразрешено проникване на лица на
площадката на ядреното съоръжение или на
обекта с източник на йонизиращи лъчения,
опит за преминаване на лица или превозни
средства през защитните бариери на системата
за физическа защита на ядреното съоръжение
или обекта, както и други събития, представляващи заплаха за физическата защита.
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(2) За ядрените съоръжения категорията
на инцидентите включва и:
1. отказ на система за безопасност да изпълни функциите си по безопасност, включително
отказ за задействане на автоматична защитна
функция или започнато, но незавършено изпълнение на защитната функция;
2. нарушаване на пределите и условията
за експлоатация, определени в технологичния регламент за експлоатация на ядреното
съоръжение;
3. падане и/или повреждане на горивна касета или топлоотделящи елементи, касета-екран, поглътител на неутрони или транспортен
контейнер, запълнен със свежо (необлъчено)
или с отработено ядрено гориво;
4. пожар в помещения за съхраняване на
свежо (необлъчено) или на отработено ядрено
гориво;
5. възникване на аварийни състояния с
ниска честота на поява и проектни аварии с
много ниска честота на поява;
6. попадане на чуждо тяло в контура за
циркулация на топлоносителя за охлаждане
на активната зона на реактора (първичния
топлоносител) на енергиен блок на ядрена
централа.“
§ 8. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Категорията на авариите включва:
1. стопяване или повреда на горивото на
ядрен реактор или изхвърляне на значителни
количества радиоактивни вещества в пределите на ядреното съоръжение;
2. сериозно увреждане на здравето или
смърт на лица от персонала или населението,
които са настъпили или могат да настъпят
поради облъчване с йонизиращи лъчения;
3. изхвърляне на радиоактивни вещества в
околната среда, което причинява облъчване
на населението, значително превишаващо
установените норми, и което води до радиоактивно замърсяване на обширни територии.“
§ 9. В чл. 11, ал. 2, т. 6 думата „съоръжения“ се заменя с „конструкции“.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Информацията, включително протоколът
от анализа на събитието, се изпраща и в
електронен вид.“
2. В ал. 2, т. 2, буква „а“ думата „съоръжения“ се заменя с „конструкции“.
§ 11. В чл. 13, ал. 2 след думите „отпечатан
на хартия“ се добавя „и в електронен вид“.
§ 12. В чл. 14, ал. 1 думите „в ядрените
съоръжения и обектите с източници на йонизиращи лъчения“ се заличават.
§ 13. В чл. 15, т. 4 думата „съоръжения“
се заменя с „конструкции“.
§ 14. В чл. 16, ал. 2, т. 3 думата „съоръженията“ се заменя с „конструкциите“.
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§ 15. Заглавието на глава пета се изменя
така:
„ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯТА“.
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думата „съоръжения“ се заменя
с „конструкции“.
2. В ал. 5 след думите „експлоатационния
опит“ се добавя „(обратна връзка от експлоатационния опит)“, а думата „съоръженията“
се заменя с „конструкциите“.
§ 17. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) Методиката за определяне важността
на събитията по отношение на ядрената безопасност и радиационната защита (нивото по
скалата ИНЕС) се определя от председателя
на АЯР.“
§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „в ядрените съоръжения“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а
след думите „йонизиращи лъчения“ предлогът
„на“ се заличава и се добавя „и при превоз
на радиоактивни вещества в“.
2. В ал. 2 и 3 думите „в ядрени съоръжения
или в обекти с източници на йонизиращи
лъчения“ се заличават.
3. В ал. 4 думите „Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията при бедствия,
аварии и катастрофи“ и запетаята след тях
се заличават.
§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. В т. 2 думата „съоръжения“ се заменя
с „конструкции“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. „Защитни средства на радиоактивен
източник, уред или транспортна опаковка“ са
екраниращи и херметични системи, блокировки, сигнализация и всички други средства за
осигуряване на безопасността, включително
средствата за административен контрол, като
маркировката на транспортните опаковки,
транспортна документация, работни и аварийни процедури, радиологичен мониторинг
и използване на индивидуални алармени
дозиметри.“
3. Точки 6 – 8 се отменят.
4. В т. 9 думата „съоръженията“ се заменя
с „конструкциите“.
5. Точки 13, 14 и 18 – 20 се отменят.
6. В т. 21 думата „функции“ се заменя с
„функция“ и думата „функциите“ се заменя
с „функцията“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-1
от 19 януари 2017 г.

за планиране и проектиране на строежи,
предназначени за производство, съхранение
и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят минималните изисквания за:
1. технически правила и норми при планиране и проектиране на нови, както и при
реконструкция, основен ремонт, преустройство
или смяна на предназначението на съществуващи строежи, предназначени за:
а) производство, съхранение и търговия
на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия, наричани за краткост
„строежи за ОБВВПИ“;
б) ремонтни дейности с оръжия;
в) стрелбища за граждански цели;
2. класификация на взривните вещества,
боеприпасите и пиротехническите изделия и
на строежите за тях.
(2) Наредбата не се прилага при строежи за:
1. производство и съхраняване на ОБВВПИ,
осъществявани във и от ведомствата по чл. 2,
ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
2. подземната минна промишленост;
3. открити спортни стрелбища извън урбанизираните територии за следните стрелкови
спортове: динамична стрелба, ловна стрелба
и биатлон.
Чл. 2. (1) При планирането и проектирането на строежите по реда на тази наредба
се спазват изискванията на правилата и нормативните актове за:
1. устройство на територията;
2. проектиране, изпълнение и поддържане
на строежите в съответствие с основните
изисквания към тях по чл. 169, ал. 1 и 3 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ);
3. здравословни и безопасни условия на труд;
4. организация на аварийни дейности и
планове;
5. опазване на околната среда, включително
за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества, опазване на количеството и качеството на водите и управление на отпадъците,
в т.ч. производствените и опасните отпадъци;
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6. физическа сигурност на строежите.
(2) При проектиране на ст роеж ите за
ОБВВПИ се спазват изискванията, определени
в заданието за проектиране, като водещи са
част технологична и технологичните изисквания по всички части на инвестиционния
проект, както и изискванията на тази наредба
и разпоредбите на ЗОБВВПИ при строежи
за производство, съхранение и търговия на
ОБВВПИ.
(3) При проектирането на строежи от
обхвата на тази наредба се предвиждат, а
при изпълнението им се влагат, строителни
продукти, които осигуряват изпълнението на
изискванията към строежите съгласно чл. 169,
ал. 1 и 3 ЗУТ и отговарят на изискванията на
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.), съответно на Регламент
(ЕС) № 305/2011.
(4) Продуктите, влагани в строежите по
реда на тази наредба, законно произведени
и/или пуснати на пазара в държави – членки
на Европейския съюз, и в Република Турция, или законно произведени в държава от
Европейската асоциация за свободна търговия – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, трябва да
отговарят на стандартите в тази наредба или
на еквивалентни разпоредби и стандарти.
Чл. 3. Не се разрешава сгради, съоръжения,
технически уредби и инсталации за ОБВВПИ
или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията
за въвеждане в експлоатация.
Г л а в а

в т о р а

К Л АС ИФИ К А Ц И Я НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, БОЕПРИПАСИТЕ И ПИРОТЕХ
НИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НА СТРОЕЖ ИТЕ
ЗА ТЯХ
Чл. 4. (1) Взривните вещества (ВВ) в зависимост от чувствителността им на външни
въздействия и начина на използване са:
1. иницииращи (първични);
2. бризантни (вторични):
а) взривни химически съединения;
б) взривни механични смеси;
3. метателни (барути);
4. пиротехнически състави (смеси и изделия).
(2) Класификацията на ВВ по ал. 1 в зависимост от чувствителността им към външни
въздействия е определена в приложение № 1.
Чл. 5. Максимално допустимите количества на различните видове ВВ, боеприпаси
и пиротехнически изделия за съхранение в
едно помещение в зависимост от степента
на опасността им от взрив е определена в
приложение № 2.
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Чл. 6. По своето устройство строежите за
ОБВВПИ са:
1. надземни (необвалвани и обвалвани);
2. вкопани или строени в скат;
3. подземни;
4. смесени (с надземни, вкопани или подземни сгради и площадки).
Чл. 7. Допустимото съвместяване при
съхраняване на ВВ и боеприпаси е съгласно
приложение № 3.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОЕЖИ ЗА ОБВВПИ
Раздел I
Оценяване и управление на риска
Чл. 8. (1) При планиране и проектиране на
строежите за ОБВВПИ се извършват качествени и количествени анализи с цел установяване
вида на опасност от взрив в зависимост от вида
и прогнозното количество на произвежданите
и/или съхраняваните БВВПИ и оценяване и
управление на риска.
(2) Обхватът и управлението на риска
включват идентифициране на опасностите,
включително осигуряване на безопасните
разстояния за хората и имуществото на и
извън територията на строежа за ОБВВПИ,
както и опасностите по отношение на околната
среда, изготвяне на количествена оценка на
последствията, изчисляване на рисковете и
определяне на мерки за отстраняване и/или
намаляване на установените рискове.
(3) Минималният обхват на количествените
анализи и управление на риска включва: установени опасности и минимални разстояния
от съществуващи обекти; вид и количество
на БВВПИ; разположение на сградите и съоръженията на територията на строежа за
ОБВВПИ; вид на строителните конструкции;
брой потенциални жертви и засегнато имущество; начин за евакуация.
(4) Оценката и управлението на риска при
планирането и проектирането на строежи за
ОБВВПИ се изработва като неразделна част
от заданието за проектиране.
(5) При извършване на оценката на риска
за строежи за ОБВВПИ може да се ползват
схемите за определяне на обхвата и алгоритъма
за управлението на риска от информационното
приложение № 4.
Раздел IІ
Планиране на строежи за ОБВВПИ
Чл. 9. (1) Строежите за ОБВВПИ се планират извън урбанизираните територии.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат за
строежите, посочени в чл. 81, ал. 1.
Чл. 10. Технологичните изисквания са
определяща (основна) част на заданието за
проектиране на строежи за ОБВВПИ в зависи-
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мост от съответното предназначение на строежа. Минималните технологични изисквания
на заданието за проектиране на строежи за
ОБВВПИ са определени в приложение № 5.
Чл. 11. (1) Територията за планиране и
проектиране на строежи за ОБВВПИ трябва
да отговаря на следните изисквания:
1. да е защитена срещу наводнения;
2. при възможност да е с естествени прегради от топографията на местността срещу
разпространяване на взрив и токсични газове
(оврази, скатове, хълмове, дървесна растителност и др.);
3. да е подходяща за изграждане на вкопан
или обвалован тип сгради и съоръжения, за
които има потенциален риск от взрив;
4. да е подходяща за развиване на вътрешнопроизводствена инфраструктура съобразно
технологичните изисквания в заданието за
проектиране и с възможност за свързването
є към техническата инфраструктура на съответната територия;
5. да е с възможности за осигуряване на
необходимите количества вода за питейни,
производствени и противопожарни нужди;
6. да е без преминаващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура освен
необходимите за осигуряване на нормалната
експлоатация на територията.
(2) Не се допуска планиране на територия
за строежи за ОБВВПИ в райони, застрашени
от наводнения, в райони със свлачища, както
и в райони с набъбващи и пропадъчни почви.
(3) Проектиране и строителство на строежи
за ОБВВПИ се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен
план и след промяна на предназначението
на земята, когато това се изисква по реда на
специален закон.
Чл. 12. (1) При планиране на строежите за
ОБВВПИ извън урбанизираните територии се
изработва и одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване за територията
на строежа и парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура съгласно
разпоредбите на глава седма от ЗУТ.
(2) Необходимите територии, сгради, съоръжения, технически средства и вътрешно
производствена инфраструктура за строежите
за ОБВВПИ се определят с технологичните
изисквания в заданието за проектиране и се
отразяват в подробния устройствен план по
ал. 1. Строежите за ОБВВПИ се зонират наймалко на следните видове територии:
1. техническа територия (район) – за производство, изпитване и съхраняване на ОБВВПИ,
за обслужване, за товаро-разтоварни и други
работи;
2. подривна територия (открита площадка),
когато се изисква с технологичните изисквания
в заданието за проектиране, за унищожаване на негодни и опасни за работа БВВПИ
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извън техническата територия, разположена
на минимално безопасно разстояние от складовете и останалите сгради и съоръжения,
изчислено съгласно чл. 15, и в съответствие
с технологичните изисквания за съответното
предназначение;
3. админист ративно-стопанска територия – за разполагане на административни и
стопански сгради и контролно-пропускателни
пунктове.
(3) При изготвянето на подробния устройствен план се отчитат местните условия и
параметри (например роза на ветровете, релеф,
преобладаваща растителност и др.), които биха
оказали въздействие върху разпространяване
на взрив, пожар и токсични газове.
Чл. 13. (1) На техническата и подривната
територия се планира изграждане на:
1. комплекс от сгради, площадки и съоръжения, необходими за нормално и безопасно
изпълнение на основните функции (производство, съхранение, сортиране и унищожаване
на технологичен брак и отпадъци и др.);
2. необходими съоръжения за осигуряване
на безопасност при пожар;
3. пътища за противопожарни цели;
4. технически средства за оповестяване,
сигнализация и свръзка;
5. вътрешнопроизводствена транспортна
инфраст ру кт у ра за дост ъп до сг радите и
съоръженията по всяко време на годината,
обозначена със съответните пътни знаци и/
или с предупредителни знаци за внимание и
опасност, и в съответствие с изискванията на
възприетата технология за производство и/
или начините на съхранение.
(2) Планираните сгради и съоръжения на
техническата и подривната територия се отразяват в подробния устройствен план заедно
с предвидените защитни съоръжения срещу
разпространяване на взрив и за потушаване
на следствията от взрив в зоните и/или районите с потенциален риск от взрив. На плана
се отразява границата на територията и се
нанасят определените съгласно тази наредба
минимални безопасни разстояния около сградите с потенциален риск от взрив. Към плана
се прилагат изчисленията и обосновката за
предвидените защитни съоръжения.
Чл. 14. (1) Защитните съоръжения срещу разпространяване на взрив от сградите,
съоръженията и площадките с потенциален
риск от взрив се проектират в зависимост от
установените рискове и конкретните условия
като земен насип и/или, когато е подходящо,
с водно защитно съоръжение за намаляване
на енергията на взрива.
(2) Земният насип се проектира с височина,
равна на котата на корниза на сградите – при
сгради с корнизи, или до котата на най-високата точка на ограждащите стени – при
сгради без корнизи и без стрехи, с наклон 45
градуса, с широчина в основата не по-малка
от 5 m, а при върха – не по-малка от 1 m.
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Земният насип трябва да отстои от сградите
на разстояние не по-малко от 1 m и не поголямо от 3 m.
(3) Допуска се, когато е невъзможно изграждане на земен насип, защитното съоръжение
да се проектира със защитна монолитна стоманобетонна конструкция с наклон 85 градуса,
която да осигурява безопасност, съобразно
технологичните изисквания в заданието за
проектиране.
(4) Допуска се тристранна защита (със
земен насип или монолитна стоманобетонна
конструкция) в случаите, когато незащитената
страна не застрашава сградите откъм нея.
(5) Земният насип се изгражда от пластични или сипещи се материали, като се
забранява използването на камъни, чакъл и
горими материали.
Чл. 15. (1) Минималните безопасни разстояния R (m) до урбанизирани територии и
съществуващи обекти от сгради, съоръжения
и площадки с потенциален риск от взрив,
които са част от строежите за ОБВВПИ, са
съгласно приложение № 6. Минималните
безопасни разстояния се измерват в хоризонтална равнина и без оглед на пресечеността
на терена от външния ръб на сградата и/или
площадката с потенциален риск от взрив до
най-близката точка на урбанизирана територия
и/или съществуващ обект, за които се отнася
безопасното разстояние.
(2) За случаите, непосочени в приложение
№ 6, както и за сгради, предназначени за
производство и съхраняване на количества
ВВ до 10 t и за капсулдетонатори и електродетонатори, преизчислени към количество ВВ,
минималните безопасни разстояния от сгради
и съоръжения с потенциален риск от взрив
на територията на строежите за ОБВВПИ се
определят по формулата:

R = K1 . 3 Q ,

(1)
където:
Q е масата на съответното ВВ, приравнена
към тротила, в кg;
К 1 – коефициент, който отчита очакваните
повреди съгласно приложение № 7.
(3) Безопасните разстояния между сградите
(производствени и складови) на територията
за строежи за ОБВВПИ за непредаване на
детонация се определят по формулата
RR== K
(2)
K21.. 3 Q ,
където:
Q е масата на ВВ, приравнена към тротила, в кg;
К 2 – коефициент съгласно приложение № 8.
(4) Допуска се намаляване с 1/3 на безопасните разстояния по ал. 1, когато се проектират
защитни съоръжения срещу разпространяване
на взрив (обвалване) откъм застрашените
(потенциално опасните) направления, а безопасните разстояния по ал. 2 се намаляват
съгласно забележките в приложение № 7.
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(5) Допуска се намаляване с 1/5 на безопасните разстояния по ал. 1, когато в обектите
за съхранение и производство на ОБВВПИ е
предвидено водно защитно съоръжение, намаляващо енергията на взрива, а безопасните
разстояния по ал. 2 се намаляват съгласно
забележките в приложение № 7.
Чл. 16. (1) Пътищата за противопожарни
цели за строежи за ОБВВПИ се проектират
сключени, с трайна настилка.
(2) Разрешават се задънени (тупикови) пътища за противопожарни цели, завършващи с
площадка с размери най-малко 12 m x 12 m,
разположени едностранно по цялата дължина
на сгради и съоръжения с широчина до 30 m
и дължина до 120 m и двустранно – за сгради
и съоръжения с широчина от 30 m до 60 m и
дължина до 120 m.
(3) Пътищата за противопожарни цели се
проектират с широчина най-малко 3,5 m. За
строежи за ОБВВПИ със застроена площ,
по-голяма от 500 m 2 , пътищата за противопожарни цели се проектират с широчина
най-малко 6 m.
(4) Външният габаритен радиус на пътя
при завой е не по-малък от 10,5 m.
(5) Пътищата към водоизточниците, които
се използват за водоснабдяване за пожарогасене, се проектират при водоизточника с
обход или с площадка с размери най-малко
12 m на 12 m.
Ч л. 17. За с т роеж и т е за ОБВВП И се
предвиждат елементи за физическа защита
и комбинация на продуктите, влагани в тях
според класификатора на строежите по клас
на физическа сигурност, определен с Наредба
№ РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
(Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г.) (ДВ, бр. 1
от 2017 г.).
Раздел IIІ
Проектиране на строежи за ОБВВПИ
Чл. 18. С инвестиционния проект за строежи
за ОБВВПИ се определят строежите (сградите и площадките) с потенциалния риск от
взрив в зависимост от технологичния процес
и оценката за управление на риска, която е
част от заданието за проектиране.
Чл. 19. (1) Строежите за ОБВВПИ с потенциален риск от взрив се проектират с
конструктивни елементи с клас по реакция на
огън А1 или А2 и при спазване на следните
изисквания:
1. конструкцията се разделя на секции с
възможност за отделяне на секциите с риск
от взрив;
2. ограничава се площта на секциите с
риск от взрив;
3. проектират се защитни мерки между
секциите с риск от взрив.
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(2) Покривите на строежите по ал. 1 се
проектират от негорими материали и лесноразрушаващи се леки и лесноизхвърлящи
се при взрив строителни елементи. Това изискване се прилага и за стените на сгради с
два и повече етажа.
Чл. 20. (1) Стопанските, административните
и други обслужващи сгради се проектират
като самостоятелни сгради отделно от производствените и складовите сгради.
(2) В производствени и складови сгради с
потенциален риск от взрив се допуска проектиране на помещения за спомагателни и обслужващи дейности (оперативно управление,
за съблекални, бани и др.) в най-безопасните
за тях места и когато това се изисква, с технологията на производство или съхранение.
(3) Паркингите на територията на строежи
за ОБВВПИ се устройват на най-малко 30 m
от сградите и съоръженията с потенциален
риск от взрив.
(4) Сградите по ал. 1 и обслужващите
съоръжения, проектирани на територията
на строежи за ОБВВПИ, се проектират при
спазване на изискванията на Наредба № Iз-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар (Наредба № Iз-1971 от 2009 г.) (ДВ,
бр. 96 от 2009 г.).
Чл. 21. (1) Площите, обемите и помещенията на складовете за ОБВВПИ се определят
с технологичните изисквания в заданието за
проектиране в зависимост от вида и количеството на ОБВВПИ, а при складове за съхранение на ВВ, боеприпаси и пиротехнически
изделия – и в съответствие с допустимото им
количество и допустимото съвместяване на
различни групи ВВ и боеприпаси.
(2) Подземните складове за ВВ се проектират като камери или ниши, които се
разполагат така, че взрив в една от тях да не
предизвиква детонация в съседните камери
или ниши.
Чл. 22. (1) В инвестиционния проект на
строежи за ОБВВПИ се определят необходимите пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари (носими или возими
пожарогасители) в зависимост от вида и
количеството на произвежданите и съхраняваните вещества и площта на помещенията.
(2) Предвиж даните при проектирането
строителни продукти се класифицират по
отношение на реакцията им на огън в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2016/364 на
Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за
реакцията на огън на строителните продукти
в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011
на Европейския парламент и на Съвета.
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(3) Строителните елементи, конструкциите и инсталациите се класифицират по отношение
на огнеустойчивостта им в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и делегираните
актове и решенията на Европейската комисия за класификация по огнеустойчивост, публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
Чл. 23. (1) Степените на огнеустойчивост на сградите в зависимост от огнеустойчивостта на
строителните им конструктивни елементи се определят съгласно таблица 1.
Таблица 1
Степен на
Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите
огнеустой- коло- външни външни
стени на
междустени площад- покрив- покривна
чивост на ни и
и въи въевакуациетажни
на
ки и
на кон- конструксградите
рам- трешни трешни
онни ко- преградни стъл- рамена
струкция без
ки
носещи
неноридори и
конструк- бища на стъл- ция със
защита
стени
сещи
фоайета
ции
бища
защита съгласно
стени
съгласно колона 6
колона 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Критерии
за огнеустойчивост

R

REI

EI

EI

REI

EI

R

R или
RE

R или
RE

I

180

180

30

60

90

120

90

не се
нормира

60

II

120

120

30

60

60

90

60

не се
нормира

45

III

60

60

15

30

45

60

45

не се
нормира

30

IV

30

30

15

15

15

30

30

не се
нормира

15

V
Забележки:
1. За сгради с височина до 15 m се разрешава
стълбищата да бъдат изпълнени от стоманени
пожаронезащитени конструкции, ако стълбищата
в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост са
затворени в шахти с минимална огнеустойчивост
на стените REI 120 и със защита на отворите в
шахтите с врати и капаци с огнеустойчивост ЕI
90, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В.
2. За външни носещи и неносещи стени
вместо критериите за огнеустойчивост REI/EI
се допуска използването на критериите REW/
EW с определените класове по колони 3 и 4.
3. За едноетажни сгради с метални носещи
конструкции минималната огнеустойчивост на
хоризонталните носещи елементи (греди и ригели) се приема по колона 10.
4. При многоетажни сгради минималната
огнеустойчивост на вертикалните конструктивни
елементи, носещи само покрива, се определя
по колона 10.
5. Строителните конструктивни елементи за
сгради от I и II степен на огнеустойчивост се
проектират с клас по реакция на огън не по-нисък
от А2, а конструктивните елементи за сгради от
III степен на огнеустойчивост – с клас по реакция
на огън не по-нисък от С. За строежи от пожаронезащитени стоманени конструкции, за които
не е допустима V степен на огнеустойчивост,
носещите конструктивни елементи се проектират

Не се нормира
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2,
а останалите конструктивни елементи – с клас
по реакция на огън не по-нисък от C.

(2) Огнеустойчивостта на строителните
конструкции и елементи може да бъде определена въз основа на резултатите от:
1. изпитвания;
2. изчисления съобразно нормите и методите за проектиране и изчисляване от системата стандарти „Конструктивни Еврокодове“,
въведени като БДС ЕN 1990, и национално
определените към тях параметри;
3. сравнения (при използването на таблици)
съгласно приложение № 5 от Наредба № Iз1971 от 2009 г.
Чл. 24. Нормативното полезно натоварване на подовите конструкции на строежите
за ОБВВПИ се определя с технологичните
изисквания в заданието за проектиране.
Чл. 25. (1) Производствените и складовите
сгради с потенциален риск от взрив се проектират едноетажни и без сутерени.
(2) Изключение по ал. 1 се допуска, когато
съгласно технологията на производство се
изисква сградите да се проектират на повече
етажи.
(3) Около производствените и складовите
сгради с риск от взрив се планират ивици
земя без никаква растителност с широчина
най-малко 5 m, включително защитното съоръжение.
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Чл. 26. (1) Помещенията в производствени
сгради с потенциален риск от взрив се проектират с най-малко два евакуационни изхода,
когато са с дължина, по-голяма от 10 m, а
складовете с потенциален риск от взрив се
проектират с най-малко два евакуационни изхода, когато са с дължина, по-голяма от 15 m.
(2) Евакуационните изходи се разполагат
така, че да може да се осъществи максимално бърза и безопасна евакуация, като
разстоянието от всяко работно място до един
от изходите за всяко помещение не може да
превишава 30 m.
(3) Евакуационните пътища и вратите по
пътя за евакуация се проектират с минимална
светла широчина 0,9 m и минимална светла
височина 2,0 m. Допуска се проектирането на
евакуационни изходи със светла широчина,
по-малка от 0,9 m, когато броят на хората в
помещението е не повече от 15 души.
(4) Не се допуска евакуационните пътища
да преминават през помещения и/или зони,
в които се съхраняват взривни вещества.
(5) Вратите на евакуационните изходи се
проектират така, че да се отварят по посоката
на движение при евакуация.
(6) Разрешава се вратите на санитарнохигиенни и други обслужващи помещения,
в които не се у пот ребяват и съх ран яват
взривни вещества и в които е възможно едновременно пребиваване на до 15 души, да
се отварят обратно на посоката на движение
при евакуация.
Чл. 27. (1) Помещения с потенциален риск
от взрив се отделят от съседните им помещения без риск от взрив с хоризонтални и
вертикални прегради с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120 и врати с минимална
огнеустойчивост EI 90.
(2) Технологичната връзка между помещения по чл. 41, ал. 2 и такива без риск от
възникване на експлозивна атмосфера се
осъществява през пожарозащитни преддверия
с осигурено постоянно повишено налягане от
20 до 60 Ра. Конструктивните елементи на
пожарозащитните преддверия се изпълняват
от строителни продукти с клас по реакция не
по-нисък от А2 и с огнеустойчивост REI 60
(EI 60). Отворите за преминаване през тях се
защитават със самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60.
(3) Пожарозащитните преддверия се проектират така, че вратите им да се отварят
към помещения, при които няма потенциален
риск от взрив.
Чл. 28. В случаите, когато през хоризонталните и вертикалните пожарозащитни прегради
преминават тръбопроводи, въздухопроводи,
кабели и други съоръжения и комуникации,
местата на преминаването се уплътняват с
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продукти с клас по реакция на огън не понисък от А2, без да се намалява нормативната
огнеустойчивост на съответната преграда.
Чл. 29. (1) Покритията (облицовките) на
вътрешните стени и тавани в производствени сгради и складове с потенциален риск от
взрив се предвиждат гладки, без пукнатини
и процепи и подлепени или уплътнени в местата на съединяване. Същите се изпълняват
от продукти с клас по реакция на огън не
по-нисък от А2.
(2) Стените и таваните на помещенията в
производствени и складови сгради, в които
ВВ са в насипно или прахообразно състояние, се проектират с лицеви покрития с
цвят, контрастен от този на предвижданото
за съхранение ВВ.
(3) Не се допуска проектиране на окачени
тавани в производствени и складови сгради
с потенциален риск от взрив, в които има
вероятност от отдел яне на прахообразни
взривни вещества.
Чл. 30. (1) Подовете на помещения в производствени и складови сгради с потенциален
риск от взрив се проектират искронеобразуващи и непозволяващи натрупване на опасни потенциали от статично електричество,
както и устойчиви на ерозия, причинена от
въздействието на агресивни химични агенти,
вещества и продукти.
(2) Подовете и работните повърхности
в помещенията/зоните в производствени и
складови сгради с потенциален риск от взрив
се предвиждат лесни за почистване и без
процепи и пукнатини.
(3) Когато в помещенията на производствени и складови сгради с потенциален риск от
взрив се предвижда да се работи с течни ВВ,
подовете се проектират от лесни за почистване
непроницаеми и непропускливи продукти, като
за отвеждане на оттока от почистването на
подовете към съоръжение за третирането му
се предвиждат подходящи уловители с наклон
по посока на протичането до 3 %.
Чл. 31. (1) Височината на прозорците от
пода в производствени и складови сгради
с потенциален риск от взрив се определя с
технологичните изисквания в заданието за
проектиране.
(2) Стъклата на прозорците в складове и
производствени помещения с потенциален
риск от взрив, които се огряват от слънцето,
се проектират със слънцезащита.
Чл. 32. Стълбите и стълбищата в производствени и складови сгради с потенциален
риск от взрив на два и повече етажи трябва
да осигуряват сигурна и безопасна експлоатация, като в случаи на аварии или пожар
да позволяват безопасна евакуация. Светлата
широчина на стълбищното рамо и стълбищната площадка е не по-малко от 0,9 m.
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Раздел IV
Изисквания при проектиране на системите
за отопление, вентилация и климатизация
Чл. 33. (1) Системите за отопление, вентилация и климатизация на строежите за ОБВВПИ
се проектират при спазване на технологичните
изисквания в заданието за проектиране и на
специфичните изисквания на тази наредба,
както и на приложимите според технологията
на строежа изисквания на Наредба № 15 от
2005 г. за технически правила и нормативи
за проектиране, изграждане и експлоатация
на обектите и съоръженията за производство,
пренос и разпределение на топлинна енергия
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
(2) Котелните системи за отопление и тръбната мрежа се проектират съгласно изискванията на съответните нормативни актове за
съоръжения с повишена опасност. Котелните
помещения се проектират в подветрената
страна на територията.
Чл. 34. (1) Температурата в отопляеми складове се определя с технологичните изисквания
в заданието за проектиране, а когато няма
конкретно изискване не трябва да е по-ниска
от 15 °С и по-висока от 23 °С.
(2) Системата за отопление се изчислява
за максимална температура на повърхността
на отоплителните тела и топлопроводите наймалко с 20 % по-ниска от температурата на
самовъзпламеняване на ВВ.
(3) Отоплението на сгради (производствени
и складови) с потенциален риск от взрив се
проектира с топлоносител вода.
Чл. 35. (1) В производствени помещения за
ВВ не се допуска монтиране на отоплителни
тела, които създават потенциална опасност
от натрупване на взривоопасен прах по повърхността им и в места с труден достъп за
почистване.
(2) Отоплителните тела и топлопроводите
се боядисват с такъв цвят, при който попадналите частици от взривоопасен прах да са
леснозабележими.
Чл. 36. (1) В производствени помещения за
ВВ се проектира общообменна смукателнонагнетателна система за вентилация, работеща
със 100 % пресен въздух, като пресният въздух, подаван чрез вентилационната система
в производствените и спомагателните сгради
за ВВ, трябва да има концентрация на опасни
вещества не повече от 30 % от граничната
концент раци я на опасните вещества във
въздуха на работната зона в съответствие с
изискванията на Наредба № 13 от 2003 г. за
защита на работещите от рискове, свързани
с експозиция на химични агенти при работа
(ДВ, бр. 8 от 2004 г.).
(2) Вентилационните агрегати за сградите
с потенциален риск от взрив се предвиждат в
отделно помещение или на външната страна
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на стените на сградите или на покривите.
Агрегатите трябва да са със степен на защита
съгласно изискванията за това в раздел V.
Чл. 37. Вентилационните агрегати на аварийната вентилация могат да се предвиждат
в помещения с потенциален риск от взрив,
ако електродвигателите на смукателните вентилатори са от един и същи тип защита за
работа в потенциално експлозивна атмосфера.
Чл. 38. (1) Въздухопроводите, топлопроводите и техните елементи се проектират от
продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, които да не позволяват образуване
на искри и статично електричество.
(2) Транзитните въздухопроводи, когато
пресичат хоризонтални и вертикални пожарни
прегради, се предвиждат с огнеустойчивост
най-малко EI 60 или в местата на пресичане се
предвиждат пожарни клапи с огнеустойчивост,
съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичания конструктивен елемент.
(3) Във въздухопроводите на системите за
вентилация и климатизация се предвиждат
отвори и люкове за почистването им.
Чл. 39. В помещенията за работа с димни
барути и пиротехнически състави системата
за вентилация се проектира ежекторен тип.
Раздел V
Изисквания при проектиране на електрически инсталации, мрежи и уредби и на
мълниезащита
Чл. 40. Електрическите уредби, включително електрическите инсталации и мрежи,
на строежите за ВВООБ се проектират при
спазване изискванията на заданието за проектиране, специфичните изисквания на тази
наредба и нормативните актове за устройството
на електрическите уредби и електропроводните линии, за проектиране, изграждане и
експлоатация на електрически уредби в сгради.
Чл. 41. (1) В зависимост от технологичния
процес в инвестиционния проект на строежи
за ОБВВПИ се определя възможността за
образуване на експлозивна атмосфера, представляваща смес с въздуха при атмосферни
условия на възпламеними вещества под формата на газове, пари, аерозоли или горими
прахове.
(2) Местата (помещения, сгради, открити
съоръжения или части от тях), в които е
определено, че е възможно възникване на
експлозивна атмосфера, се класифицират на
зони съгласно приложение № 1 от Наредба
№ 11 от 2004 г. за минималните изисквания
за осигуряване на безопасността и здравето
на работещите при потенциален риск от
експлозивна атмосфера (ДВ, бр. 6 от 2005 г.).
(3) Зоните по ал. 2 се определят по методиките и изчисленията, дадени в БДС EN
60079-10-1 „Експлозивни атмосфери. Част
10-1: Класификация на райони. Експлозивни
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атмосфери“ и БДС EN 60079-10-2 „Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на
райони. Горивни прахови атмосфери“.
(4) В местата, в които е определено, че е
възможно образуване на експлозивна атмосфера, се проектират съоръжения и системи за
защита, отговарящи на изискванията на 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.), съобразени
с параметрите на експлозивната атмосфера.
(5) Зависимостта между категорията на
съоръженията по ал. 4 от група II и възможността за приложението є в различните зони
се определя съгласно таблица 1
Таблица 1
Ка- Предназначена Предназтего- за вид експло- начена за
рия зивна атмосфера
зона

Също приложими в
зона

1

смес газ/въздух
или пара/въздух

0

1 и 2

1

смес горим прах/
въздух

20

21 и 22

2

смес газ/въздух
или пара/въздух

1

2

2

смес горим прах/
въздух

21

22

3

смес газ/въздух
или пара/въздух

2

-

3

смес горим прах/
въздух

22

-

Чл. 42. (1) Когато в инвестиционния проект е определено, че в местата, където се
произвеждат или съхраняват ОБВВПИ, не е
възможно образуване на експлозивна атмосфера, електрическите съоръжения, уредби
и инсталации се предвиждат с минимална
степен на защита IP 54.
(2) Описанието на степените на защита на
електрообзавеждането, осигурени от обвивката (срещу достъп до опасни части, срещу
проникване на твърди чужди тела и на вода),
е съгласно приложение № 9.
Чл. 43. Електрозахранването на строежи
за ОБВВПИ се проектира в зависимост от
установените рискове и определените мерки
в заданието за проектиране, както и изискванията на технологичния процес.
Чл. 44. Когато при оценката на риска се
определи, че прекъсването на електрическото
захранване може да предизвика производствени аварии, за съответните сгради и цехове се
проектира електрозахранване, осигуряващо
първа категория на електрозахранване съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на
електрическите уредби и електропроводните
линии (ДВ, бр. 90 от 2004 г.).
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Чл. 45. (1) Когато внезапното прекъсване
на електрическото осветление може да доведе
до производствени аварии, свързани с възможност от възникване на взрив или пожар,
за съответните сгради и цехове се проектира
аварийно работно осветление.
(2) Захранването на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление се
проектира от отделен източник, който не се
използва за захранване на основното осветление, с осигурено автоматично превключване.
Чл. 46. (1) За осигуряване на осветеност
на участъците от пътя по време на евакуация
в строежи за ОБВВПИ, при които броят на
хората в най-населения етаж е повече от 50,
както и във вътрешни евакуационни стълбища (с площ на фасадното остъкление на
всеки етаж, по-малка от 5 % от застроената
площ на стълбището), независимо от броя
на пребиваващите се проектира аварийно
евакуационно осветление.
(2) Означенията за евакуационен изход по
протежение на целия евакуационен път се
осветяват.
(3) Евак уационните пътища и изходи,
както и местата без директна видимост към
евакуационните изходи се обозначават при
спазване изискванията на Наредба № РД-07/8
от 2008 г. за минималните изисквания за
знаци и сигнали за безопасност и/или здраве
при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.). Размерите
на знаците се определят в зависимост от зрителното разстояние съгласно изискванията на
БДС EN 1838 „Приложения на осветлението.
Аварийно и евакуационно осветление“.
(4) Осветителните тела на аварийното
евакуационно осветление се разполагат на
следните места:
1. над всеки евакуационен изход за повече
от 50 души;
2. за евакуационни стълбища във и извън
обема на сградата така, че да се осигурява
осветяването им;
3. в близост до площадките между етажите
и междинните нива;
4. при всяка промяна в посоката на евакуационния път;
5. при промяна на котата на евакуационния
път в проходи и коридори (стъпала);
6. във всяка пресечна точка на коридорите;
7. извън и в близост до крайния евакуационен изход;
8. в санитарно-хигиенни помещения с обща
площ, по-голяма от 25 m 2;
9. в близост до местата за разполагане на
уредите за пожарогасене и на бутоните за
пожароизвестяване.
(5) Осветеността на евакуационния път
по осовата линия на пода е най-малко 1 Lx.
Чл. 47. Минималната продължителност на
работа на аварийното работно осветление и на
аварийното евакуационно осветление е един
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час. Аварийното евакуационно осветление се
проектира така, че за 5 s да бъде осигурена
половината от изискваната осветеност, а за
не повече от 60 s – пълната осветеност.
Чл. 48. Въздушни електропроводи за високо
напрежение, подстанции и трафопостове се
проектират на разстояние от сгради и съоръжения с потенциален риск от взрив съгласно
приложение № 6.
Чл. 49. (1) Електрическите помещения
в производствените сгради се отделят от
помещенията с друго функционално предназначение чрез плътни стени с минимална
огнеустойчивост EI 120 и самозатварящи се
врати с минимална огнеустойчивост EI 90.
(2) Електрическите разпределителни табла
и пултовете за управление на електрообзавеждането към складове, площадки и пунктове за
работа на техническата територия, които не са
разположени в обособени за тях електрически
помещения, се проектират отвън на разстояние
най-малко 5 m от захранвания обект.
Чл. 50. Всички външни електропроводни
линии за напрежение до 1000 V се проектират
положени подземно.
Чл. 51. Когато общото потребление на
електроенергия е над 1000 kW, се проектират
две захранващи линии, като всяка от тях се
оразмерява най-малко за 70 % от общия товар.
Чл. 52. Груповите силови и осветителни
линии се проектират извън помещенията с
потенциален риск от взрив.
Чл. 53. В помещения с потенциален риск
от взрив:
1. не се допуска да се проектират кабелни
съединители или кабелни муфи;
2. за всички токови кръгове се проектира
защита срещу претоварване както на фазовите
проводници, така и на неутралния проводник.
Чл. 54. В мрежите за еднофазно напрежение
се проектират двуполюсни прекъсвачи (във
веригите на фазовия и неутралния проводник).
Чл. 55. Не се допуска устройването на
ниши за разполагане на осветители в плътни междинни стени, които отделят сгради и
помещения с потенциален риск от взрив от
съседни такива.
Чл. 56. В складовете електрическите осветителни инсталации, включително осветителите, се проектират над проходите, между
отделните фигури, като височината на окачване
на осветителите трябва да е най-малко 2,5 m.
Чл. 57. Управлението на външното осветление на техническата територия се проектира
централизирано. Електрическото захранване
на външни осветители, които са достъпни за
допир, се проектира за безопасно свръхниско
напрежение до 24 V.
Чл. 58. Комутационните апарати, прекъсвачите и предпазителите на осветителните
електрически инсталации се проектират извън
помещенията с потенциален риск от взрив.
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Чл. 59. За защита срещу поражения от
електрически ток се проектира отделен защитен проводник.
Чл. 60. Забранява се неутралният проводник да се използва и като защитен.
Чл. 61. (1) Повторното заземяване на неутралните проводници се проектира извън
сградите.
(2) За защитните електрически вериги
в помещения с потенциален риск от взрив
се проектират най-малко две електрически
връзки със заземителите, по възможност в
противоположните краища на съответното
помещение.
Чл. 62. Всички метални и други токопроводими части в помещения с потенциален
риск от взрив (метални конструктивни части,
корпусите на електрически машини, апарати
и съоръжения, тръбопроводи, въздуховоди
и др.) трябва да са взаимно свързани чрез
защитни проводници.
Чл. 63. За преминаването на защитните
проводници през стените на помещения с
потенциален риск от взрив се предвиждат
стоманени тръби.
Чл. 64. (1) Строежите за ОБВВПИ с потенциален риск от взрив се проектират с ниво I
на мълниезащита или първа категория на
мълниезащита с мълниезащитна зона тип А
съгласно Наредба № 4 от 2010 г. за мълние
защитата на сгради, външни съоръжения и
открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.) и
при спазване на изискванията на заданието
за проектиране.
(2) За строежите за ОБВВПИ, при които
няма потенциален риск от взрив, нивото на
мълниезащита или категорията на мълниезащита се предвижда съгласно изискванията на
Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата
на сгради, външни съоръжения и открити
пространства и при спазване на изискванията
на заданието за проектиране.
Чл. 65. Защитата срещу преки попадения
на мълнии се проектира чрез отделно стоящи
мълниеотводи, като импулсното съпротивление трябва да е до 5 Ω.
Чл. 66. С проекта за мълниезащита се
изработ ва инст ру к ци я за п ровеж дане на
проверка на мълниезащитната уредба след
пряко попадение на мълния и инструкция
за поддържане на мълниезащитната уредба
съгласно изискванията на Наредба № 4 от
2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни
съоръжения и открити пространства с включени допълнителни изисквания съобразно
специфичните особености на обекта.
Чл. 67. Подовите настилки (покрития) и
покритията на работните маси, в т.ч. и от
органични материали (синтетични), се изпълняват антистатични, със специфично повърхностно съпротивление не по-голямо от 10 6 Ω,
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и от продукти, изключващи възможността за
образуване на искри от механичен произход
(фрикционни искри).
Чл. 68. (1) Когато се предвиждат ремъчни
предавки, ремъците трябва да са антистатични
(със специфично повърхностно съпротивление
до 10 7 Ω).
(2) Когато се предвиждат лентови транспортьори, лентите трябва да са антистатични.
Чл. 69. В строежи за ОБВВПИ се проектират електронни съобщителни инсталации,
инсталации за сигнализация, охрана и др.,
като извън сградите мрежите се проектират
кабелни (подземни или въздушни). Въздушните мрежи на техническата територия се
проектират на разстояние най-малко 10 m
от сградите (производствени и складови) и
площадките.
Чл. 70. (1) Електронните съобщителни
мрежи и инсталации и инсталациите за сигнализация, проектирани към сгради с ниво I
на мълниезащита или първа категория на
мълниезащита с мълниезащитна зона тип А,
трябва да са кабелни по цялото си протежение.
(2) Мрежите и инсталациите се проектират
с кабели с метална оплетка или броня, като
оплетката (бронята) се свързва към защитната
верига на електрическата уредба.
Чл. 71. При проектиране на електрически
инсталации, мрежи и уредби за сгради и площадки за ВВООБ трябва да се спазват и изискванията за електромагнитна съвместимост.
Раздел VІ
Изисквания при проектиране на вътрешно
производствени водоснабдителни и канализационни мрежи и сградни водопроводни и
канализационни инсталации
Чл. 72. (1) Вът решнопроизводствените
площадкови водоснабдителни и канализационни мрежи се проектират при спазване на
технологичните изисквания в заданието за
проектиране и на специфичните изисквания
на тази наредба, както и на приложимите
според технологията на строежа изисквания
на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.) и Наредба
№ РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни
системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.).
(2) Сградни водопроводни и канализационни инсталации в строежите за ОБВВПИ се
проектират в съответствие с технологичните
изисквания в заданието за проектиране, както
и при спазване на специфичните изисквания
на тази наредба и на приложимите според технологията на строежа изисквания на Наредба
№ 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане
и експлоатация на сградни водопроводни и
канализационни инсталации (ДВ, бр. 53 от
2005 г.).
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(3) Необходимите водни количества за
технологични и питейно-битови нужди се
определят с технологичните изисквания в
заданието за проектиране.
(4) Качеството на водата за производствени
нужди се определя в съответствие с технологията на производство.
(5) Заустването на производствени отпадъчни води във водни обекти или в канализационни системи на населени места се извършва
в съответствие с разпоредбите на Закона за
водите и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
Чл. 73. (1) С инвестиционния проект за
строежа за ОБВВПИ се определя разходът на
вода за външно пожарогасене в зависимост
от технологията, сградите и съоръженията,
разположени на територията на строежа.
(2) Минималният разход на вода по ал. 1,
който следва да бъде осигурен за външно
пожарогасене, е 10 l/s.
Чл. 74. (1) Необходимите водни количества за външно пожарогасене се съхраняват
в резервоар в случаите, когато няма техническа възможност за подаването им от водоизточника или от водопроводната мрежа на
урбанизираната територия при максимално
часово водопотребление за питейно-битови
и/или производствени нужди.
(2) Обемът на резервоара за пожарогасене
се определя в зависимост от определените
в инвестиционния проект разход на вода за
пожарогасене и продължителност на пожарогасенето, като минималният противопожарен
запас от вода е 36 m 3.
(3) При определяне на обема на резервоарите за пожарогасене се отчита и притокът
на вода по време на пожарогасенето.
(4) Резервоарът за пожарогасене се предвижда с две камери, свързани помежду им.
Резервоарът се вентилира посредством наймалко две вентилационни тръби.
(5) Разрешава се необходимите водни количества за пожарогасене да се съхраняват
в резервоар за други нужди. Резервоарите се
оборудват с устройства за предотвратяване
използването на необходимите водни количества за пожарогасене за други цели.
(6) Резервоарите за съхраняване на вода за
пожарогасене се осигуряват срещу замръзване,
като тези с открито водно огледало се проектират с дълбочина от 1,5 до 6,0 m, с нормално
водно ниво на запълване най-малко 1 m над
нивото на необходимите водни количества
за пожарогасене.
(7) Водоизточниците и резервоарите за
пожарогасене се предвиждат с подстъпи за
засмукване на вода от пожарните автомобили.
Чл. 75. (1) Помпените станции за подаване на вода за пожарогасене се предвиждат с
резерв от помпи, както следва:
1. при една работна помпа – 100 %;
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2. при две и повече работни помпи – 50 %.
(2) Всяка помпена станция независимо от
броя на помпите за пожарогасене се проектира с най-малко два смукателни водопровода,
всеки от които пропуска цялото количество
вода за пожарогасене.
(3) Помпените станции с две и повече работни помпи за пожарогасене се проектират
с най-малко два нагнетателни тръбопровода
до водопроводния пръстен.
Чл. 76. Помещението на помпената станция
се предвижда със строителни конструкции
и елементи с огнеустойчивост и класове по
реакция на огън, съответстващи най-малко
на изискващите се за сграда от II степен на
огнеустойчивост с автоматично управление.
Чл. 77. (1) Водопроводите за външно пожарогасене за едноетажни сгради се оразмеряват за свободен напор на проектната кота
на прилежащия терен най-малко 0,1 МРа.
(2) За сгради с повече от един надземен
етаж свободният напор по ал. 1 се увеличава с по 0,04 МРа за всеки следващ етаж на
застрояване.
Чл. 78. Водопроводите на територията за
ВВООБ се проектират на разстояние не помалко от 5 m от сгради (производствени и
складови) с потенциален риск от взрив.
Чл. 79. (1) На водопроводната мрежа се
предвиждат:
1. пожарни хидранти край пътищата и
пресечките на разстояние L не по-малко от
изчисленото по формулата:
H
(3)
L = + 3m ,
2
където:
L е разстоянието (m);
Н – височината на сградата (m);
разстоянието L от стените на сгради с потенциален риск от взрив е в границите 25 m
≤ L ≤ 80 m;
2. спирателни кранове с възможност за
изключване на отделни участъци без прекъсване на водоснабдяването на сградите на
разстояние до захранваните сгради не поголямо от 250 m.
(2) Площадковите водопроводи за пожарогасене с дължина над 200 m се проектират
сключени.
(3) На водопроводите за пожарогасене се
предвиждат спирателни кранове за разделянето им на участъци с не повече от пет пожарни
хидранта в един участък.
(4) Пожарните хидранти се проектират
надземни (съгласно БДС ЕN 14384 „Надземни
пожарни хидранти колонков тип“) с номинален
диаметър не по-малък от 80 mm. Те се разполагат на защитени от повреда и обозначени
места и се оборудват със съединители щорц.
(5) Подземни хидранти съгласно БДС ЕN
14339 „Подземни пожарни хидранти“ с номинален диаметър не по-малък от 80 mm се
предвиждат единствено в случаите, когато
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няма техническа възможност за разполагане
на надземни хидранти. Не се разрешават
подземни хидранти на пътища, предвидени
за престой и паркиране.
Чл. 80. (1) С инвестиционния проект за
строеж за ОБВВПИ в зависимост от предназначението или технологията се определя
необходимостта от осигуряване на сградна
водопроводна инсталация за вътрешно пожарогасене.
(2) Когато в инвестиционния проект е
определено, че за строежа е необходимо
осигуряване на вътрешно водоснабдяване за
пожарогасене, сградната водопроводна инсталация за пожарогасене се проектира от
строителни продукти с клас по реакция на
огън не по-нисък от А2.
(3) В случаите по ал. 2 необходимият разход
на вода за вътрешно пожарогасене, продължителността на пожарогасенето и броят на
едновременно действащите пожарни кранове се определят в инвестиционния проект
в зависимост от технологията и площта на
сградата, като минималният разход на вода
за един пожарен кран е 2,5 l/s.
(4) Пожарни кранове съгласно БДС ЕN 671-2
„Стационарни пожарогасителни инсталации.
Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации
с плосък маркуч (шланг)“ се предвиждат за
водопроводи с диаметър най-малко 2′′ със
съединител щорц.
(5) При осигуряване на необходимия напор и разход на вода за пожарогасене може
да се предвиждат пожарни кранове за водопроводи с по-малък диаметър при спазване
изискванията на БДС ЕN 671-1 „Стационарни
пожарогасителни инсталации. Инсталации с
маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч“.
(6) Пожарните кранове се проектират в
близост до входовете на помещения, вестибюли, коридори, проходи и други леснодостъпни места.
(7) Сградните водопроводни инсталации за
пожарогасене се проектират така, че всички
помещения в сградата да попадат в радиуса
на действие на плътната струя на един или
повече пожарни кранове.
(8) Разстоянието между два съседни пожарни крана се определя, при условие че техните
струи се кръстосват на разстояние 2 m от
краищата им в най-високата и най-отдалечената (критична) точка на обслужваните от
тях части от помещението. При определяне на
препокриването на струите се отчитат изискванията по отношение на местоположението
и размерите на неподвижното оборудване,
предвидени в проекта.
(9) Производителността на струйниците,
радиусът на действие на плътната част на
струята и необходимото налягане в пожарните
кранове с гъвкави и полутвърди шлангове се
определят в съответствие с БДС ЕN 671-1 и
БДС ЕN 671-2.
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ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ
Чл. 81. (1) В урбанизираните територии
в съответствие с действащите подробни устройствени планове могат да се изграждат
строежи, предназначени за:
1. търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия и складове към тях за
съхранение на изделия с максимално допустимо количество 100 kg барут;
2. ремонтни дейности на оръжия;
3. стрелбища за граждански цели от закрит
тип и от открит тип, които са проектирани в
съответствие с чл. 89;
4. производство и съхранение на оръжия;
5. съхранение (хранилища) на оръжия,
боеприпаси и пиротехнически изделия към
лицензирани по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта спортни организации, както и към музеи, театри и др.;
6. лаборатории за изпитване на огнестрелни
оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия
(без полигонни изпитвания) при максимално допустимо количество барут за строежа
не по-голямо от 20 kg и при осигуряване на
мерки за безопасност;
7. производство на боеприпаси за оръжия
за употреба в стрелбища за граждански цели
при максимално допустимо количество барут
за строежа не по-голямо от 20 kg.
(2) Строежите по ал. 1 се проектират, когато са предвидени с влязъл в сила подробен
устройствен план.
(3) Строежите за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия и складовете към тях, както и строежите за ремонтни
дейности на оръжие могат да се проектират
в приземните и първите етажи в жилищни
сгради и в сгради със смесено предназначение.
(4) При проектирането на строежите по ал. 1
едновременно с изискванията на тази наредба
се спазват изискванията на Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.), Наредба № Iз-1971
от 2009 г. и здравните изисквания.
(5) Категорията по пожарна опасност на
строежите по ал. 1 се определя в инвестиционния проект за строежа в зависимост от
пожарната характеристика и свойствата на
получаваните, обработваните, използваните,
съхраняваните и складираните вещества и
материали, както и възможността за образуване на експлозивна атмосфера при възможно
най-тежка аварийна ситуация.
Чл. 82. (1) Строежите за производство
на боеприпаси за огнестрелни оръжия, при
максимално допустимо количество барут за
строежа не по-голямо от 20 kg, могат да се
проектират като част от стрелбищата за граж-
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дански цели или като самостоятелни обекти в
територии и поземлени имоти, предназначени
за производствени и складови дейности.
(2) Строежите по ал. 1 се проектират с наймалко четири помещения (обособени зони),
съответно за: производство на боеприпаси;
съхранение на барут; съхранение на капси;
съхранение на готова продукция. Помещенията се отделят от съседните им помещения
с хоризонтални и вертикални прегради с
минимална огнеустойчивост REI (EI) 120 и
със самозатварящи се врати с минимална
огнеустойчивост EI 90.
(3) Производственото помещение се предвижда за максимално допустимо количество
барут до 3 kg.
(4) За всяко помещение се проектира аварийно евакуационно осветление с минимална
продължителност на работа един час. Комутационните апарати, прекъсвачите и предпазителите на осветителните електрически
инсталации се проектират извън помещенията.
(5) Повърхностите на помещенията се
предвиждат антистатични, гладки и лесни за
почистване от натрупан прах.
(6) Отоплението на помещенията се проектира с топлоносител пара или вода.
(7) Помещенията за съхранение на барут
и за производство се проектират с най-малко
един технологичен отвор с минимални размери 50 cm/50 cm, свързан към стоманобетонен
комин с две чупки под 90 градуса.
Чл. 83. (1) За строежите по чл. 81, ал. 1 се
осигурява физическа защита в съответствие
с изискванията на Наредба № РД-02-20-6 от
2016 г.
(2) В строежите за търговия с оръжия, бое
припаси и пиротехнически изделия се предвижда място за съхраняване на огнестрелните
оръжия и боеприпасите за тях в неподвижно
закрепени метални каси или в отделно помещение за това с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата. В
зависимост от технологичните изисквания в
заданието за проектиране и изискванията на
компетентните органи по реда на ЗОБВВПИ
в строежа се създават технически условия за
осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана на обектите и/или СОТ.
Г л а в а

п е т а

СТРЕЛБИЩА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 84. (1) Стрелбищата за граждански
цели (наричани по-нататък „стрелбищата“),
включени в обхвата на тази наредба, са предназначени за следните дейности:
1. провеждане на спортно-тренировъчна
дейност;
2. обучение по стрелба;
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3. балистични изпитания и за прострелване на огнестрелни оръжия, разрешени за
употреба в стрелбища за граждански цели,
по реда на ЗОБВВПИ.
(2) Стрелбищата могат да бъдат проектирани и изграждани при съвместяване на
повече от една от дейностите по ал. 1 според
изискванията на заданието за проектиране.
(3) Стрелбищата се проектират и изграждат
в съответствие с предвижданията на действащите подробни устройствени планове и така,
че да са безопасни и достъпни при експлоатация, включително за хората с увреждания,
като се предприемат подходящи мерки срещу
възможни рискове, застрашаващи живота и
здравето на хората.
Чл. 85. (1) При проектирането на стрелбищата се взема предвид следното:
1. предназначението на стрелбището;
2. необходимите според вида на стрелбището обезопасяващи съоръжения и/или
прегради и техният вид;
3. видът на използваните оръжия, боеприпаси, елементи на оборудването и други
съоръжения, необходими за функционирането
на стрелбищата според предвижданото им
предназначение;
4. предвижданият капацитет на стрелбището.
(2) Стрелбищата могат да се проектират
като открит и закрит тип.
(3) Списък на допустимите оръжия и боеприпасите за тях за проектираното стрелбище
е неразделна част от инвестиционния проект
на стрелбището.
Чл. 86. При проектирането на стрелбища
за провеждане на спортно-тренировъчна дейност изискванията на наредбата се прилагат
заедно със специфичните изисквания на правилниците за провеждане на тренировъчна и
състезателна дейност по стрелкови спортове
на лицензираните по смисъла на Закона за
физическото възпитание и спорта спортни организации за съответния вид стрелкови спорт.
Чл. 87. Употребата на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на стрелбищата се
извършва по реда на ЗОБВВПИ.
Раздел II
Стрелбища от открит тип
Чл. 88. (1) При проектирането на стрелбища от открит тип извън урбанизираните
територии се прилагат изискванията на раздел I към глава трета и изискванията на глава
четвърта от Наредба № V-12-299 от 2013 г. за
условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни
стрелбища, извън урбанизираните територии
(ДВ, бр. 83 от 2013 г.).
(2) Специфичните изисквания за осигуряване на безопасността на планираните стрелбища
от открит тип извън урбанизираните територии
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се определят със заданието за проектиране в
зависимост от спецификата на дейността, за
която е предвидено стрелбището.
Чл. 89. (1) Стрелбища от открит тип се
допуска да се планират в урбанизираните територии при спазване на следните изисквания:
1. в допълнение на проектираните проектилозадържащи съоръжения по направленията
на стрелба (куршумоуловители) са предвидени
и допълнителни проектилозадържащи обез
опасяващи съоръжения, които не позволяват
на проектилите или на техни фрагменти да
напуснат границите на съответната стрелкова
площадка, включително и при случаен изстрел,
съгласно приложение № 10;
2. местоположението на стрелковите позиции е определено с инвестиционния проект
и отговаря на принципа „Blue sky“;
3. минималното допустимо разстояние за
разполагане на стрелбище от границите му
до границите на най-близко разположените
сгради и обекти в урбанизираните територии,
които са с нормиран шумов режим, се определя
при спазване изискванията на Наредба № 6
от 2006 г. за показателите за шум в околната
среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и на вредните ефекти
от шума върху здравето на населението (ДВ,
бр. 58 от 2006 г.).
(2) За стрелбища от открит тип, които
съответстват на предходната ал. 1, не се
изискват безопасни разстояния до съседни
сгради, съоръжения и други обекти.
(3) Примерни допълнителни проектилозадържащи обезопасяващи съоръжения за
стрелбища от открит тип в урбанизирани
територии са посочени в приложение № 10.
Раздел III
Стрелбища от закрит тип
Чл. 90. (1) Стрелбищата от закрит тип се
проектират в самостоятелни сгради или части
от сгради, които отговарят на основните изиск
вания към строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ.
(2) Не се допуска проектирането на стрелбища от закрит тип в жилищни сгради.
Чл. 91. (1) Стрелбища от закрит тип се
проектират без прозорци.
(2) В случаите, когато в стрелбищата от
закрит тип се обособяват стрелкови коридори,
те се предвиждат с широчина не по-малка
от 0,80 m.
Чл. 92. (1) Минималните изисквания към
размерите на зоните за стрелба в стрелбищата
от закрит тип за спортно-тренировъчна дейност
и за обучение по стрелба са, както следва:
1. дължината на зоната за стрелба е наймалко 20 m;
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2. височината на зоната за стрелба е наймалко 2 m, мерено до долния ръб на обез
опасяващите съоръжения за тавана.
(2) Зоните за стрелба в стрелбищата от
закрит тип за балистични изпитвания и за
прострелване се проектират с височина на
стрелковата зона най-малко 1 m.
Чл. 93. (1) По всяко направление на стрелба,
определено със заданието за проектиране, се
проектират необходимите за осигуряване на
безопасността проектилозадържащи съоръжения по направленията на стрелба и обезопасяващи съоръжения за тавана и стените.
(2) Обезопасяващите съоръжения се проектират и изграждат, така че да не позволяват
на изстреляните проектили, рикоширалите
такива, както и части от тях да напускат
стрелковата зона през стените, пода и тавана
на стрелковата зона.
(3) Обезопасяващите съоръжения се проектират и изграждат при спазване на следните
изисквания:
1. по всяко направление на стрелба в закритите стрелбища се предвиждат проектилозадържащи съоръжения, които да улавят
и задържат в конструкцията си изстреляните
проектили, рикоширалите такива, както и
части от тях;
2. обезопасяващите съоръжения за тавана
да не позволяват връщането на изстреляните
проектили, рикоширалите такива, както и
части от тях, към стрелковата позиция; те се
проектират с височина не по-малка от 20 cm
и разположени така, че да покриват тавана
от всяка определена с проекта стрелкова позиция и измерено от най-ниската допустима
стрелкова позиция при максимален ъгъл от 30
градуса (информационно приложение № 11);
3. обезопасяващите съоръжения по стените
да не позволяват връщането на изстреляните
проектили, рикоширалите такива, както и
части от тях към стрелковата позиция;
4. покритието на пода в стрелковата зона
да не позволява връщането на изстреляните
проектили и части от тях към стрелковата
позиция при случаен изстрел в пода от ъгъл
30 градуса и височина 150 сm.
(4) Подовете на стрелковата зона на стрелбищата от закрит тип се проектират искронеобразуващи и непозволяващи задържане на
натрупвания от неизгорели барутни частици и
натрупване на опасни потенциали от статично
електричество.
(5) Вентилационните отвори на стрелбищата от закрит тип се проектират на две
нива, като трябва да бъдат с минимум четири
отвора, разположени в помещението.
(6) Електрическата инсталация в стрелковата зона на стрелбищата от закрит тип се
проектира вградена или скрита зад непробиваеми прегради.
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(7) Примерни конструкции за обезопасяващи съоръжения за стрелбища от закрит тип са
дадени в информационното приложение № 11.
Чл. 94. (1) В стрелбища от закрит тип с
дължина на стрелкова зона от 20 до 99 метра
са допустими за употреба следните видове
оръжия и боеприпаси за тях:
1. нарезни оръжия, класифицирани съгласно ЗОБВВПИ, с боеприпаси, които при
изстрелване проектилите им не надвишават
начална скорост (V 0) 550 m/s;
2. гладкоцевни оръжия с боеприпаси, снаредени със съчми с размери от № 1 до № 7.
(2) В закрити стрелбища с дължина на
стрелкова зона 100 m и по-големи са допустими за употреба всички видове гладкоцевни
и нарезни оръжия, класифицирани съгласно
ЗОБВВПИ.
(3) Проектираните проектилозадържащи
съоръжения по направленията на стрелба
и обезопасяващите съоръжения трябва да
съответстват на предвидените със заданието
за проектиране оръжия и боеприпаси за тях,
като техният вид и технически характеристики се определят с инвестиционния проект
на стрелбището.
Чл. 95. (1) Елементите на оборудването
на стрелбището се проектират и изграждат
от материали и с конструкция, съобразени с
изискванията на предвидените със заданието
за проектиране дейности.
(2) Конструкциите и материалите, от които
са изработени елементите на оборудването, не
трябва да позволяват рикошети на попаднали
в тях проектили към стрелковата позиция.
(3) При използване на метални мишени
или на конструкции за мишени се осигуряват
безопасни дистанции до стрелковата позиция,
съобразени с изискванията на заданието за
проектиране и/или правилниците на стрелковите спортове и дисциплини.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Строежи за ОБВВПИ“ са:
а) сгради за производство на ОБВВПИ и
лаборатории и полигони за изпитването им;
б) сгради за разснарядяване;
в) площадки и обекти за унищожаване и
съхраняване на ОБВВПИ;
г) складове за съхраняване на ОБВВПИ.
2. „Територия на строежи за ОБВВПИ“ е
необходимата площ за планиране и проектиране съгласно технологичните изисквания
в заданието за проектиране територии на
строежа за ОБВВПИ, сгради, съоръжения,
технически средства и вътрешнопроизводствена инфраструктура.
3. „Строежи с потенциален риск от взрив“
са всяка сграда, съоръжение или площадка с
предназначение, свързано с употреба, производство, търговия и/или съхранение на взрив-
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ни вещества, боеприпаси и пиротехнически
изделия, с изключение на производство на
боеприпаси за оръжия за употреба в стрелбища за граждански цели с количество барут за
строежа, по-малко от 20 kg, и за съхранение
на изделия за търговия с количество барут
за строежа, по-малко от 100 kg.
4. „Зони и/или райони с потенциален риск
от взрив“ са зоните и/или районите, които
ограничават сградите с потенциален риск
от взрив, заедно с определените около тях
минимални безопасни разстояния, изисквани
съгласно тази наредба.
5. „Иницииращи взривни вещества“ са
взривни вещества, които са предназначени за
възбуждане на взривно превръщане на заряд
от други взривни вещества и са с повишена
чувствителност и се взривяват лесно от слаби
начални импулси (удар, триене, електрическа
искра и др.).
6. „Бризантни взривни вещества“ са слабо
чувствителни към външни въздействия ВВ и
смеси, при които възбуждането на взривното
превръщане се осъществява с помощта на
иницииращи взривни вещества.
7. „Метателни взривни вещества“ (барут и
ракетни горива) са взривни вещества, които
служат за източник на енергия за изстрелване
на тела (снаряди, гранати, мини, куршуми и
др.) или задвижване на ракети, със способност
за взривно превръщане под формата на бързо
горене без детонация.
8. „Пиротехнически състави“ са взривни
смеси, които се използват за получаване на
светлинни, димни, запалителни, звукови и
други ефекти, при които основният вид взривно
превръщане е горене.
9. „Водно защитно съоръжение“ е защитно
съоръжение, което представлява равномерно
разположени напълнени с вода неметални
съдове от вътрешната страна по периметъра
на помещение с потенциален риск от взрив, с
разстояние между съдовете не по-голямо от три
метра. Количеството на съхраняваната вода
трябва да е не по-малко от два пъти масата
(в тротилов еквивалент) на съхраняваните
БВВПИ и да са предприети мерки против
замръзване на водата.
10. „Лесноразру шаващи се ст роителни
елементи“ са елементи на сградата, които
се разрушават при налягане не по-голямо
от 0,5 kРа.
11. „Стрелбище за граждански цели“ е
стрелбище, проектирано за употреба на огнестрелни оръжия, предназначени по реда
на ЗОБВВПИ за самоотбрана, лов, спортни
дейности, учебни стрелби, колекциониране и
като реквизит за театрални, филмови и други
постановки.
12. „Стрелбище от открит тип“ е стрелбище,
което няма цялостна покривна конструкция
върху стрелковата зона.
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13. „Стрелбище от закрит тип“ е стрелбище,
което има цялостна покривна конструкция,
която обхваща всички части и зони на стрелбището – стрелкова зона, стрелкови позиции
и защитните съоръжения.
14. „Случаен изстрел“ е произведен неумишлено изстрел по посока на мишена,
проектилозадържащо съоръжение или други
елементи на стрелбището.
15. „Принципът „Blue sky“ е проектиране
и разполагане на обезопасяващите съоръжения, така че стрелец, застанал на определените с проекта стрелкови позиции, да вижда
единствено елементи на стрелковата зона и
обезопасяващите съоръжения на стрелбището
от открит тип.
16. „Стрелкови декори“ е допълнително оборудване (паравани, прегради, врати, прозорци
и др.), което се използва като спомагателно
средство за ограничаване на движението на
стрелеца или прикривайки части от мишените или мишенните съоръжения по време
на стрелбите.
17. „Стрелкова зона“ е зоната, намираща се меж ду най-отдалечената стрелкова
позиция и защитните проектилозадържащи
съоръжения.
18. „Стрелкова позиция“ е предвидено с
проекта място за стрелеца, при което е осигурена безопасността на строежа по време на
произвеждане на изстрел.
19. „Направление на стрелба“ е линия,
свързваща стрелковата позиция с мишената,
и е с посока от стрелящия към мишената.
Основно направление на стрелба за стрелковата площадка е перпендикулярната линия
към дъното на стрелковата площадка (страната по широчина на стрелковата площадка,
намираща се срещу стрелковите позиции).
При конкретни видове стрелкови спортове
са допустими и вторични направления на
стрелба под ъгъл максимум 90° наляво и 90°
надясно от основното направление на стрелба, ако стрелковата площадка е проектирана
и осигурена с обезопасяващи съоръжения в
тези направления.
20. „Обезопасяващи съоръжения“ на стрелбищата служат да не се допуска изстреляните
проектили да излизат извън границите на
ст релковата площадка/полоса. Те спират
както директно изстрел яните проектили,
така и проектилите, които са рикоширали на
територията на площадката и попадат в тях.
Изискванията при проектирането и изграждането на обезопасяващи съоръжения са те да
бъдат надеждни, устойчиви на въздействията
на изстрелите, да са трайни и устойчиви във
времето, да издържат на неблагоприятни атмосферни въздействия и да се поддържат и
почистват лесно.
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21. „Проектилозадържащи съоръжения по
направленията на стрелба“ са съоръженията,
предназначени да спират и задържат проектилите (предвидените в заданието за проектиране видове куршуми, сачми и др.), както
и части от тях, изстреляни по направленията
на стрелба.
22. „Допълнителни проектилозадържащи
обезопасяващи съоръжения“ са допълнително изградени обезопасяващи съоръжения на
стрелковите площадки – тунели, козирки,
куршумоуловители и/или други технически
решения, които не ползволяват на проектилите
или на техни фрагменти да напуснат границите
на съответната стрелкова площадка или да
се върнат в посока към стрелковата позиция.
23. „Елементи на оборудването“ са преместваеми или стационарни конструкции,
разположени на територията на стрелковата
площадка, които служат за поставяне/закрепване на мишени, мишенни съоръжения,
стрелкови декори, за разполагане и защита на
управляващи и сигнализиращи системи или
за други цели, свързани с изпълнението на
предвидените спортни упражнения.
24. „Проектил“ е всяко метално или неметално тяло (снаряд, куршум, сачма и др.),
предназначено за попадение в мишените чрез
изстрелване от оръжие.
§ 2. Наредбата е преминала процедурата за
обмен на информация в областта на техничес
ките регламенти по реда на Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена на
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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
пазара на друга държава членка (обн., ДВ,
бр. 64 от 2004 г.; посл. изм., бр. 40 от 2015 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 № 2 от
2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на
взривни вещества, огнестрелни оръжия и
боеприпаси (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм.,
бр. 15 от 2005 г.).
§ 4. (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
подаване на писмено заявление за одобряване
на инвестиционния проект от компетентния
орган.
§ 5. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 2

Класификация на ВВ в зависимост от чувствителността им към външни въздействия
№ по
ред

1.

2.

Видове ВВ

Иницииращи ВВ
(първични)

Бризантни ВВ (вторични):
а) взривни химически
съединения
б) взривни механични
смеси

Основни представители
– диазодинитрофенол;
– гърмящ живак (живачен фулминат);
– оловен азид;
– тенерес (оловен тринитрорезорцинат или ТНРС);
– иницииращи смеси и състави от гърмящ живак, калиев хлорат (бертолетова сол), амониев сулфид (антимон) и др.
– тен, хексоген, октоген, тетрил, тротил, нитроглицерин, нитрогликол,
пикринова киселина, динитронафталин, нитропентан и др.
– нитроселитрени (динамити);
– динамони;
– пластични;
– амониевоселитрени;
– нафтселитрени;
– водонапълнени;
– емулсионни и др.
– димен барут – всички видове;
– бездимен пироксилинов и нитроглицеринов барут – всички видове
и др.

3.

Метателни ВВ
(барути)

4.

Пиротехнически смеси и из- Състави и изделия със запалителни, сълзотворни, димни, звукови,
делия
светлинни и други ефекти
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Приложение № 2
към чл. 5
Класификация на ВВ, боеприпаси и пиротехнически изделия и допустими количества за съхраняването
им в едно помещение
№ по
ред

Описание на ВВ или на изделието

Група за съвместимост

Допустимо количество в едно помещение

1.

Първично ВВ

А

150 kg

2.

Изделие, съдържащо първично ВВ и нямащо две или повече
надеждни предпазни устройства. Включени са и някои изделия,
въпреки че не съдържат първично ВВ, като детонатори за взривяване, сглобени детайли за детонатори, капсул-възпламенители

В

2 000 000 бр.

3.

Метателно ВВ или друго взривно дефлагриращо вещество или
изделие, съдържащо такова вещество

С

100 t

Вторично детониращо ВВ (чисти химически съединения или механични смеси) или черен барут
4.

Изделие, съдържащо вторично детониращо ВВ, при всички случаи без взривател или метателен заряд, или изделие, съдържащо
първично ВВ и снабдено с две или повече надеждни предпазни
устройства

50 t

а

D
150 t

б

5.

Изделие, съдържащо вторично детониращо ВВ, без взривател, с
метален заряд (различен от заряда, съдържащ запалима течност
или гел или хиперголни течности)

Е

150 t

6.

Изделие, съдържащо вторично детониращо ВВ, със собствени
възпламенители, с метален заряд (различен от заряда, съдържащ
запалима течност или гел или хиперголни течности) или без метален заряд

F

150 t

7.

Пиротехническо вещество или изделие, съдържащо пиротехническо вещество, или изделие, съдържащо едновременно ВВ и вещество със светлинен, запалителен, сълзотворен или димообразуващ
ефект (различно от водоактивно изделие или изделие, съдържащо
бял фосфор, фосфиди, пирофорно вещество, запалима течност
или гел, или хиперголни течности)

G

50 t

8.

Изделие, съдържащо едновременно ВВ и бял фосфор

Н

150 t

9.

Изделие, съдържащо едновременно ВВ и запалима течност или
гел

J

150 t

10.

Изделие, съдържащо едновременно ВВ и токсичен химически
агент

К

150 t

11.

Взривно вещество или изделие, съдържащо ВВ и представляващо
особен риск (например поради своята водоактивност или наличието на хиперголни течности, фосфиди или пирофорно вещество)
и налагащо изолирането на всеки вид

L

150 t

12.

Изделие, съдържащо само вещества с изключително ниска чувствителност към детонация

N

150 t

в

Вещество или изделие, опаковано или конструирано така, че да
се ограничи вътре в пакета всеки опасен ефект, причинен от
без ограничение,
случайно задействане, а при повреда на опаковката в случай на
ако отговаря на
13. пожар всички въздействия от взрива или на изхвърлянето на часS
съответното изпиттици са толкова незначителни, че почти не възпрепятстват поване на
тушаването на пожара и прилагането на други спешни мерки в
продукта
непосредствена близост до пакета
Означения:
а
Цифрата се отнася за чисти химически съединения в кристален вид и за изделия от тях.
б
Преизчислено в тротилов еквивалент.
в
Преизчислено количество в пиротехническа смес.
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Приложение № 3
към чл. 7

Допустимо съвместяване при съхраняване на различни групи ВВ и боеприпаси
Група за съвместяване
А
В

А
Х

В

D

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

Х

С
D

С

1

E

E

F

G

H

J

N

1

S
Х

F

Х

G

Х
Х

H

Х
Х

J

Х
Х

L

Х
3

N
S

L

Х

2

2

2

Х

Х

Х

Забележки:
1. Пакети, съдържащи изделия от група за
съвместимост В и вещества и изделия от група
D, могат да се съхраняват в едно и също помещение при условие, че са в отделни контейнери
(отделения), одобрени от компетентните органи,
така че да не представляват опасност за предаване на детонация от изделията от група В до
изделията от група D.
2. Когато изделия от група за съвместимост N
се съхраняват с вещества и изделия от група за
съвместимост С, D или Е, изделията от група за
съвместимост N се третират така, като че имат
характеристики от група за съвместимост D.
3. Пакети, съдържащи вещества и изделия от
група за съвместимост L, могат да се съхраняват в едно и също помещение заедно с пакети,
съдържащи същия тип вещества или изделия от
същата група за съвместимост.
Означения:
Х – разрешава се съвместно съхраняване.
Информационно приложение № 4
към чл. 8, ал. 5
Информация при извършване на оценка на
риска от взрив при проектирането на строежи
за ОБВВПИ
1. Взривно налягане и разпространение на
взривна вълна
Взривното натоварване е вълново налягане,
причинено от бързо освобождаване на енергия
по време на химическата реакция. Разпространението на вълната е сферично по природата
си и се разсейва в посока от мястото на взрива
(фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3). Схема на разпространение на взривна вълна в отворени и затворени
помещения е показана на фиг. 4. Независимо
от сферичното разпространение на взривната
вълна тя ще доведе диференциални налягания
по дължината на някои елементи на сградите,
например колони. Първата стъпка на процеса на
оценката на риска в случай на взрив изисква да

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

се определи натоварването от взривното събитие.
Диаграма на изменението на взривното налягане в зависимост от времето е дадена на фиг. 5.

Фиг. 1. Разсейване на взривна вълна
Отразената вълна

Ударна вълна

Сграда Цех/
Склад
Земна повърхност

Фиг. 2. Въздушен взрив с надземно отражение
Приземно
отразена
вълна
Ударна вълна
Сграда Цех/
Склад

Земна повърхност

Фиг. 3. Повърхностен (наземен) взрив
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Фиг. 4. Разпространение на взривна вълна в отворени и затворени помещения
Пиково налягане

Специфичен импулс, is

Атмосферно
налягане

Време
положителна фаза

отрицателна фаза

Фиг. 5. Изменение на взривното налягане в зависимост от времето
Предвиждането на защитни съоръжения към сградите, съоръженията и площадките с потенциален
риск от взрив може значително да намали вероятността хора или имущество, които се намират от
другата страна на защитното съоръжение, да бъдат поразени вследствие на взривната вълна и осколките от това и бързо да напуснат мястото на взрива. На фиг. 2 е дадена схема на разпространение
на взривна вълна.
2. Оценка на риска от взрив при планирането и проектирането на строежи за ОБВВПИ
При планирането и проектирането на строежите за ОБВВПИ следва да се оцени видът на опасност
от взрив в зависимост от вида и прогнозното количество на произвежданите и/или съхраняваните
БВВПИ. В следващата таблица са дадени четири вида опасности от взрив според очакваните поражения от произвежданите и/или съхраняваните БВВПИ.
Вид на опасност 1

Производство и/или съхранение на БВВПИ, при което има опасност от масов взрив (масов взрив е взрив, при който цялото тяло на взривните вещества експлодира като едно)

Вид на опасност 2

Производство и/или съхранение на БВВПИ, при което има сериозна снарядна опасност,
но няма опасност от масов взрив

Вид на опасност 3

Производство и/или съхранение на БВВПИ, при което има опасност от запалване и незначителен взрив или опасност от изхвърляне, или в комбинация от тях, но няма опасност
от масов взрив, т.е. при взривни вещества, които водят до значителна лъчиста топлина или
при които има опасност от изхвърляне

Вид на опасност 4

Производство и/или съхранение на БВВПИ, при което има опасност от пожар и/или лек
взрив само с локален ефект, т.е. при взривни вещества с ниска степен на опасност в случай
на запалване или активиране и няма опасност от изхвърляне на фрагменти със значими
размери или в голям обхват

На фиг. 6 и 7 са дадени схеми за определяне на обхвата и управлението на риска при проектиране
на строежи за ОБВВПИ и алгоритъм за управлението на риска.
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Определяне на предназначението на
строежа и ограниченията при
проектирането му

•
•
•
•

Преразглеждане
инвестиционното
предложение

Качествен анализ на риска
идентифициране на опасностите
сценарии за опасностите
описание на последствията
определяне на мерки

•
•
•
•
•

Минимални данни
•
установени
опасности
минимални
разстояния
съществуващи обекти

Количествен анализ на риска
преглед на неяснотите
моделиране на несигурността
вероятностни изчисления
количествена оценка на последиците
изчисляване на рисковете

• вид и количество на БВВПИ
• разположение на сградите и
съоръженията на територията на
строежа за ОБВВПИ и вид на
конкретните
строителни
конструкции
• брой потенциални жертви и
засегнато имущество

Управление на риска
• критерии за приемливост на риска
• решение за налагане на мерки

• начин за евакуация

Изпълнение

Фиг. 6. Определяне на обхвата и управление на риска
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ОПАСНОСТИТЕ

в зависимост
от вида и
количеството
на БВВПИ

и
от

за хората и
имуществото
на
територията
на строежа за
ОБВВПИ, вкл.
осигурени
безопасни
разстояния

за хората и
имуществото
извън
територията
на строежа за
ОБВВПИ, вкл.
осигурени
безопасни
разстояния

опасности по
отношение
на околната
среда

АНАЛИЗ НА РИСКА

Предприети мерки за
отстраняване и/или намаляване
на установените рискове,

ИЗПЪЛНЕНИЕ

МОНИТОРИНГ И ПРЕГЛЕД

Фиг. 7. Алгоритъм за оценка на риска

други
опасности
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Приложение № 5
към чл. 10
Минимални технологични изисквания на заданието за проектиране на строежи за ОБВВПИ
1. Предназначение и описание на строежа за ОБВВПИ и определяне на изисквания към необходимите територии, сгради (степен на огнеустойчивост на сградите, клас по реакция на огън на конструктивните елементи и на покритията (облицовките), аварийно евакуационно и аварийно работно
осветление, категория на мълниезащита, електрозахранване и др.), съоръжения, технически средства
и вътрешнопроизводствена инфраструктура и сградни инсталации и уредби.
2. Минимални безопасни разстояния на строежа за ОБВВПИ и на отделни негови сгради и съоръжения с потенциален риск от взрив до урбанизирани територии и съществуващи обекти, както и
между сградите на територията на строежа.
3. Технологични и специфични изисквания при изграждането на отделните сгради и помещения,
складове, площадки и др. по отношение на:
а) количества и вид на оръжията, взривните вещества, боеприпаси и/или пиротехнически изделия;
б) производството и/или съхранението на ОБВВПИ;
в) площите, обемите и помещенията на складовете за съхранение на ОБВВПИ, височината на прозорците от пода в производствени и складови сгради с потенциален риск от взрив, мълниезащитата
и други специфични изисквания.
4. Полезни натоварвания на подовите конструкции и очаквани натоварвания на защитните конструкции (обвалване или монолитна стоманобетонна конструкция) от действието на ударната вълна.
5. Изисквания, включително технологични, към вътрешнопроизводствената инфраструктура (съоръжения и мрежи на вътрешния транспорт, водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването,
топлоснабдяването, електронни съобщителни инсталации, инсталации за сигнализация, охрана и др.,
третирането на отпадъците и др.) и свързването є с техническата инфраструктура за съответната територия по местоположение на строежа за ОБВВПИ към източниците на захранване с електрически
ток и вода и др.
6. Изисквания към пътищата за противопожарни цели на територията на строежа и средствата и
съоръженията за осигуряване на безопасност при пожар (водоизточници, резервоари, пожарни хид
ранти, пожарна сигнализация, пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и др.).
7. Специфични изисквания към елементите за физическата защита на строежа за ОБВВПИ.
8. Изисквания при проектиране и изграждане на нови сгради и съоръжения или при преустройството им, при реконструкция или преустройство на съществуващи строежи за ОБВВПИ.
9. Специфични изисквания към здравословните и безопасни условия на труд за конкретния строеж
към част „План за безопасност и здраве“ на инвестиционния проект.
Приложение № 6
към чл. 15, ал. 1 и 2 и чл. 48
Минимални разстояния, m
№
по
ред

Наименование и характеристика на обектите

1.

складове, производствени помещения и подривна територия с максимално количество ВВ
от 10
до 20 t

до
30 t

до
50 t

до
100 t

до
150 t

Урбанизирани територии, производствени сгради,
стопански дворове, работилници и други работни
площадки и съсредоточение на хора (над 50 души)

600

900

1100

1600

2000

2.

Казармени райони (казармени помещения, гаражи,
работилници и други стопански, битови и административни сгради в тях)

400

500

700

1000

1100

3.

Главни жп линии, автомагистрали и пътища от I и II
клас, водни пътища, гари и пристанища

400

700

900

1200

1500

4.

Второстепенни жп линии, пътища от III клас и местни пътища

300

500

700

1000

1100

5.

Летища, газоснабдителни преносни (магистрални)
проводи и съоръжения към тях

600

900

1100

1600

2000

6.

Складове за пожароопасни и горими материали

300

300

400

600

800

7.

Кариери, открити рудници и открити стрелбища

600

1000

1000

1000

1000

8.

Въздушни електропроводи за високо напрежение,
подстанции и трафопостове

200

350

450

600

800

Отделни стопански жилищни сгради и вили извън
300
500
700
1000
1100
урбанизирани територии
Забележка. Посочените разстояния са изчислени и се прилагат само при среднопресечена местност
(гъста гора, хълм, земен вал и др.).
9.
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Приложение № 7
към чл. 15 , ал. 2, 4 и 5
Значения на коефициента К1 при разполагане на ВВ и боеприпаси
№
по
ред

Очаквани поражения на обектите

Коефициент К 1

1.

Пълна липса на повреди по сградите, транспортните средства и други обекти и
съоръжения

50 – 80

2.

Случайно повреждане на остъкляването на сградите и транспортните средства

10 – 15

3.

Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане рамките на прозорците, вратите, леките прегради и покривите

5 – 8

4.

Пълно повреждане на остъкляването на транспортните средства (автобуси, влакове,
кораби и др.)

3 – 4

5.

Леки повреди на въздушните електропроводи (огъване на стълбовете)

6.

Разрушаване на бараки, навеси, вътрешни преградни стени на сградите, рамките
на вратите и прозорците и керемидите на покривите

2 – 3

7.

Разрушаване на полумасивни каменни, тухлени и дървени сгради, обръщане на
транспортни средства и скъсване на въздушни електропроводи

1,5 – 2

8.

Разрушаване на масивни тухлени сгради

9.

Разрушаване на масивни сгради с бетонна и стоманобетонна конструкция

Забележки:
1. При разполагането на ВВ и боеприпаси
определеното по формулата в чл. 15, ал. 2 без
опасно разстояние се намалява, като получените
стойности се делят, както следва:
– п ри необва лвани пол у масивни сг ра ди
(сгради с носещи стени от тухлена зидария с
дебелина най-малко 25 cm или каменна зидария
с дебелина най-малко 45 cm на глинен или варов
разтвор и тухлени колони) – на 1,1 до 1,2;
– при необвалвани масивни тухлени сгради – на 1,2 до 1,3;
– при необвалвани стоманобетонни сгради
(складове, цехове) – на 1,3 до 1,4;
– при обвалвани полумасивни и масивни
сгради – на 1,5 до 1,7;
– при вкопани в земята полумасивни и масивни сгради – на 1,8 до 2;
– при котловани и ниши – на 1,8 до 1,9;
– при надземни обвалвани площадки и навеси – на 1,4 до 1,5.
1.1. При височина на вала, по-голяма от два
пъти височината на корниза на сградата, без
опасното разстояние допълнително се намалява,
като получените стойности се делят на 1,1.
1.2. При използването на водно защитно
съоръжение безопасното разстояние допълнително се намалява, като получените стойности
се делят на 1,2.
2. При определяне на безопасното разстояние
трябва да се отчитат и местните условия – найвече характерът и релефът на местността между мястото на евентуален взрив (склад, цех) и
застрашавания обект. Ако между мястото на
евентуален взрив и застрашавания обект има
преграда (гъста гора, хълм, здрава стена, земен
вал), безопасното разстояние, изчислено по
формулата в чл. 15, ал. 2, се намалява, като се
дели на 1,5 до 2.

25 – 30

0,8 – 1
0,3 – 0,5

Коефициенти за привеждане на различните
видове пиротехнически и капсулни състави,
иницииращи и бризантни взривни вещества,
и барути към тротила
№ по
ред

Наименование

Коефициент

Иницииращи
1.

Оловен азид

0.34

2.

ТНРС

0.423

3.

Гърмящ живак

0.395

Метателни
1.

Барути

0.4 – 0.5

–  димен
–  бездимен
2.

Ракетни горива

1.

Хексоген

2.

Динитронафталин

3.

Термобарични смеси

0.4 – 0.5

Бризантни вещества и смеси
1.8 – 2.0
0.35
2

Състави
1.

Пиротехнически състави
Възпламенителни, гърмящи закъс1.1.
нителни, димни
1.2. Основни и трасиращи
Малогазови състави (СМ-300, СМ2.
2, СБ-90, СБ-150, СБ-200, МГС-54)
Възпламенителни състави (СЦ-1,
3.
В-11)
4. Състав нехигроскопичен ПК-5
5.

Състави на база CS

0.05
0.5
0.05
0.05
1.2
0.05
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Приложение № 8
към чл. 15 , ал. 3

Значения на коефициента К2 по непредаване на детонация
Активен заряд

Взривни
вещества

Пасивен заряд

Вид на
склада за
ВВ

амониевоселитрени,
хлоратни взривни
смеси, пироксилин,
динамит с по-малко
от 33 % нитроглицерин, барути и пиро
технически изделия

динамити
с повече
от 33 %
нитроглицерин

тротил

други нитпикринова
ропроизкиселина и
водни и
инициираподобни на
щи ВВ
тях

Н

О

Н

О

Н

О

Н

О

Н

О

Амониевоселитрени, хлоратни взривни
смеси,
пироксилин, необвалван
динамит с по-малко обвалван
от 33 % нитроглицерин, барути

1,2
0,7

0,7
0,5

1,6
0,9

1,2
0,7

1,9
3,7

1,4
0,9

2,3
1,9

1,9
1,4

3,2
2,5

2,5
1,9

Пиротехнически изде- необвалван
лия
обвалван

2,3
1,4

1,4
0,9

3,2
2,3

2,3
1,4

3,7
2,8

2,8
1,9

4,6
3,7

3,7
2,8

6,5
5,1

5,1
8,3

Динамити с повече от необвалван
33 % нитроглицерин
обвалван

3,7
2,8

2,8
1,9

4,6
3,7

3,7
2,3

5,6
4,2

4,2
2,3

6
5,6

5,6
4,2

9,7
7,4

7,4
5,6

Тротил
Пикринова киселина

5,6
4,2

4,2
2,8

6,9
5,6

5,6
3,7

8,3
6,5

6,5
3,7

10,2
8,3

8,3
6,5

14,8
11,1

11,1
8,3

9,3
5,6

14,8 11,1
11,1 7,4

18,5
14,8

14,8
11,1

25,4
20,4

20,4
14,8

необвалван
обвалван

Иницииращи ВВ
необвалван
9,3
5,6
13
Други нитропроизводобвалван
5,6
3,7
9,3
ни и подобни на тях
Забележка. Н – необвалван склад; О – обвалван склад.

Приложение № 9
към чл. 42, ал. 2
Степени на защита, които се осигуряват чрез обвивките на електрическите съоръжения съгласно
БДС EN 60529+А1:2004
Степените на защита, които се осигуряват чрез обвивката на електрическото съоръжение, се означават с IP код и следващите го две характеристични цифри.

Първата характеристична цифра показва, че чрез обвивката хората се защитават от допир до опасни
части, предотвратява се или се ограничава достъпът на човек или на част от човешкото тяло или на
предмет, който човек държи в ръката си, и едновременно с това обвивката осигурява защитата на
съоръжението срещу проникване на твърди чужди тела.
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Степени на защита срещу достъп до опасни части, означени с първата характеристична цифра
Таблица 1
Степен на защита

Първа характеристична цифра

Кратко описание

Определение

0

Без защита

-

1

Защита срещу достъп до опас- Пробникът за достъп – сфера с диаметър 50 mm, е на
ни части с опакото на ръката достатъчно разстояние през въздух от опасните части.

2

Изпитвателният пръст със стави с диаметър 12 mm и с
Защита срещу достъп до опасдължина 80 mm е на достатъчно разстояние през въздух
ни части с пръст
от опасните части.

3

Защита срещу достъп до опас- Пробникът за достъп с диаметър 2,5 mm не трябва да
ни части с инструмент
прониква.

4
5

Защита срещу достъп до опас- Пробникът за достъп с диаметър 1,0 mm не трябва да
ни части с тел
прониква.
Защита срещу достъп до опас- Пробникът за достъп с диаметър 1,0 mm не трябва да
ни части с тел
прониква.

Защита срещу достъп до опас- Пробникът за достъп с диаметър 1,0 mm не трябва да
ни части с тел
прониква.
Степени на защита срещу твърди чужди тела, означени с първата характеристична цифра
Таблица 2
6

Степен на защита

Първа характеристична цифра

Кратко описание

Определение

1

2

3

0

Без защита

1

Защита срещу твърди чужди тела с диаме- Пробникът за предмет – сфера с диаметър
тър 50 mm и по-голям
50 mm, не трябва да прониква напълно.

-

2

Защита срещу твърди чужди тела с диаме- Пробникът за предмет – сфера с диаметър
тър 12,5 mm и по-голям
12,5 mm, не трябва да прониква напълно.

3

Защита срещу твърди чужди тела с диаме- Пробникът за предмет с диаметър 2,5 mm не
тър 2,5 mm и по-голям
трябва да прониква изобщо.

4

Защита срещу твърди чужди тела с диаме- Пробникът за предмет с диаметър 1,0 mm не
тър 1,0 mm и по-голям
трябва да прониква изобщо.

5

Проникването на прах не е напълно предот
вратено. Да се ограничи проникването на
прах, така че да не се повлиява работата на
изделието или да се намалява безопасността.

Прахозащитено

6
Прахонепроницаемо
Не се разрешава проникването на прах.
Втората характеристична цифра показва степента на защита чрез обвивки срещу вредното въздействие върху съоръженията от проникването на вода.
Степени на защита срещу проникването на вода, означени с втората характеристична цифра
Таблица 3
Втора характеристична цифра

Степен на защита
Кратко описание

Определение

0

Без защита

-

1

Защита срещу вертикално падащи вод Вертикално падащите капки не трябва да
ни капки
оказват вредно въздействие.

2

Вертикално падащите капки не трябва да
Защита срещу вертикално падащи вод оказват вредно въздействие, когато
ни капки при обвивка с наклон до 15° обвивката е наклонена под ъгъл до 15° на
някоя страна спрямо вертикалата.

3

Защита срещу пръскаща вода

Пръскаща вода под ъгъл до 60° на някоя
страна спрямо вертикалата не трябва да
оказва вредно въздействие.
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Степен на защита
Кратко описание

Определение

4

Защита срещу плискаща вода

Водата, п л иска на срещ у обвивката о т
всяка посока, не трябва да оказва вредно
въздействие.

5

Защита срещу водна струя

Водата, подавана на струи върху обвивката
от всяка посока, не трябва да оказва вредно
въздействие.

6

Защита срещу мощна водна струя

Водата, подавана на мощни струи върху
обвивката от всяка посока, не трябва да
оказва вредно въздействие.

7

Не трябва да бъде възможно навлизане
на вода в количества, оказващи вредно
Защита срещу ефекта от временно повъздействие, когато обвивката е временно
тапяне във вода
потопена във вода при стандартизирани
условия на налягане и време.

8

Не трябва да бъде възможно навлизане
на вода в количества, оказващи вредно
въздействие, когато обвивката е продължително потопена във вода при условия,
които трябва да се съгласуват между производителя и потребителя, но които са
по-сурови от условията за цифра 7.

Защита срещу ефекта от
продължително потапяне във
вода

Добавените букви се използват:
– само ако действителната защита срещу достъп до опасни части е по-висока от тази, означена
чрез първата характеристична цифра; или
– ако е означена само защитата срещу достъп до опасни части, а първата характеристична цифра
е заменена с Х.
Степени на защита срещу достъп до опасни части, означени с добавена буква
Таблица 4
Добавена
буква

Степен на защита
Кратко описание

Определение

А

Защита срещу достъп Пробникът за достъп – сфера с диаметър 50 mm, е на достатъчно
с опакото на ръка
разстояние от опасните части.

В

Защита срещу достъп Изпитвателният пръст със стави с диаметър 12 mm и с дължина
с пръст
80 mm е на достатъчно разстояние от опасните части.

С

Защита срещу достъп Пробникът за достъп с диаметър 2,5 mm и с дължина 100 mm е
с инструмент
на достатъчно разстояние от опасните части.

D

Защита срещу достъп Пробникът за достъп с диаметър 1,0 mm и с дължина 100 mm е
с тел
на достатъчно разстояние от опасните части.

Допълнителна информация за съоръженията може да бъде показана с въвеждането на допълнителна буква след втората характеристична цифра или след добавената буква.
Допълнителна буква след втората характеристична цифра или след добавената буква
Таблица 5
Значение

Буква
Н

Съоръжения за високо напрежение

М

Изпитано за вредни въздействия по време на проникване на вода, когато подвижни части на съоръжението (например ротор на въртяща машина) са в движение.

S

Изпитано за вредни въздействия по време на проникване на вода, когато подвижни
части на съоръженията (например ротор на въртяща машина) не са в движение.

W

Подходящо за употреба при точно определени атмосферни условия и предвидени
допълнителни защитни мерки и процеси.
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Приложение № 10
към чл. 89, ал. 1, т. 1 и ал. 3

Примерни допълнителни проектилозадържащи обезопасяващи съоръжения за стрелбища от открит тип в урбанизирани територии
В стрелбищата от открит тип, разположени в урбанизирани територии, освен основните проектилозадържащи съоръжения по направленията на стрелба трябва да бъдат предвидени и допълнителни
проектилозадържащи обезопасяващи съоръжения, които да не позволяват на проектилите или части
от тях да напуснат зоната на стрелковата площадка.
На фиг. 1 е показана примерна конструкция на допълнителни проектилозадържащи обезопасяващи
съоръжения, състояща се от напречни защитни прегради над стрелковата площадка и допълнителна
защитна преграда над проектилозадържащото съоръжение по направление на стрелбата и съоръженията за закрепване на мишените.

Фиг. 1. Допълнителни проектилозадържащи съоръжения за стрелбище от открит тип в урбанизирани територии
Напречните защитни прегради трябва да отговарят на принципа „Blue sky“, така че стрелец, застанал на определените с проекта стрелкови позиции, да вижда единствено елементи на стрелковата
зона и обезопасяващите съоръжения на стрелбището от открит тип.
На фиг. 2 са посочени примерни допълнителни проектилозадържащи съоръжения (защитни прегради) на стрелкова площадка на открито стрелбище с фиксирани стрелкови позиции (подходящо
и за прострелване, и за балистични изпитания). Стрелковата позиция е ограничена с техническо
решение – отвор или навес, изключвайки възможността оръжието да може да се насочи в посока
извън стрелковата зона и защитните съоръжения.

Фиг. 2. Допълнителни проектилозадържащи съоръжения за стрелбища от открит тип с фиксирани
стрелкови позиции
Поради ограничената видимост и фиксираните стрелкови позиции напречните допълнителни
защитни прегради над стрелковата площадка е допустимо да се разполагат на големи разстояния
едно от друго (спазвайки принципа „Blue sky“), като тогава трябва да се предвидят и допълнителни
защитни прегради и на земната повърхност, за да се предотвратят рикошети на проектили или части
от тях при случаен изстрел в повърхността.
На фиг. 3 са дадени примерни допълнителни проектилозадържащи съоръжения на стрелкова
площадка (защитни прегради) с повече от една стрелкова позиция и за стрелба в движение. Проектилозадържащите съоръжения трябва да отговарят за всяка една проектирана стрелкова позиция на
принципа „Blue sky“, като максималният ъгъл е 30 градуса, измерен от средата на защитната преграда,
както е посочено на фиг. 3.
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Фиг. 3. Допълнителни проектилозадържащи съоръжения при стрелкова площадка с повече от една
стрелкова позиция и стрелба в движение
Информационно приложение № 11
към чл. 93, ал. 3, т. 2 и ал. 7
Примерни конструкции за обезопасяващи съоръжения за стрелбища от закрит тип
Обезопасяващите съоръжения за стрелбища от закрит тип се проектират и изграждат така, че да
не може изстреляните проектили, рикоширалите такива, както и части от тях да напускат стрелковата зона, като преминават през стените, пода и тавана на стрелковата зона, или да се връщат към
стрелковите позиции.
На фиг. 1 е посочeно примерно разположение на обезопасяващи съоръжения за тавана на стрелбище от закрит тип.

Фиг. 1. Примерно разположение на таванни обезопасяващи съоръжения
Таванните обезопасяващи съоръжения се проектират с височина не по-малка от 20 cm и разположени така, че да покриват тавана от всяка определена с проекта стрелкова позиция и измерено от
най-ниската допустима стрелкова позиция при максимален ъгъл 30 градуса.
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На фиг. 2 е показано разположение на таванни обезопасяващи съоръжения при изнесени напред
стрелкови позиции.

Фиг. 2. Разположение на таванни обезопасяващи съоръжение при изнесени напред стрелкови позиции
Таванни обезопасяващи съоръжения в стрелбище от закрит тип при ограничена видимост са посочени на фиг. 3. Броят и размерите на таванните обезопасяващи съоръжения зависят от ъгъла на
видимост, така че съоръженията да покриват всяка част на тавана.

Фиг. 3. Разположение на таванни обезопасяващи съоръжения при ограничена видимост за
стрелба
По направлението на стрелба се проектират проектилозадържащи обезопасяващи съоръжения. На
фиг. 4, 5 и 6 са посочени примерни конструкции с различно разположение на стоманените плочи, които
ще посрещат и задържат изстреляните проектили. Пред стоманените плочи се разполага противорикошетна преграда, най-често от гумена лента или друго техническо решение (например автомобилни
гуми), което да не позволява на проектили или части от тях да се върнат към стрелковите позиции.
Дебелината на стоманените плочи и видът на материала им при проектирането се избират, като се
вземе предвид енергията на предвидените за употреба боеприпаси, както и количеството боеприпаси,
което ще се употребява в стрелбището.

Фиг. 4. Проектилозадържащо съоръжение по направления на стрелба – с една цяла стоманена плоча, разположена под 45 градуса
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Фиг. 5. Проектилозадържащо съоръжение по направления на стрелба – с една цяла стоманена
плоча, разположена вертикално

Фиг. 6. Проектилозадържащо съоръжение по направления на стрелба – с няколко стоманени
плочи, разположени една над друга под 45 градуса
Друго техническо решение на проектилозадържащо съоръжение по направление на стрелбата за
задържане на изстреляните проектили от гумени късове е посочено на фиг. 7. За основа се проектира
стъпаловидна метална конструкция, върху която се насипват свободно гумените късове. Дебелината
на участъка с гумените късове се съобразява при проектирането с предвидените за употреба боеприпаси. Върху гумените късове се поставя гумена лента.

669

Фиг. 7. Проектилозадържащо съоръжение по направления на стрелба – с гумени късове
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8959
от 18 юли 2016 г.

по административно дело № 2946 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – второ отделение, в съдебно заседание на седми юни две хиляди и
шестнадесета година в състав: председател:
Георги Чолаков, членове: Захаринка Тодорова, Севдалина Червенкова, при секретар
Рени Москова и с участието на прокурора
Цветко Главеев изслуша докладваното от
съдията Севдалина Червенкова по адм. дело
№ 2946/2016 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл.
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК).
Образувано е по жалба от Татяна Василева
Александрова от София срещу Постановление № 20 от 28.01.2016 г. на Министерския
съвет (обн., ДВ, бр. 9 от 2.02.2016 г., в сила от
15.02.2016 г.) за изменение на Устройствения
правилник на Министерството на отбраната,
приет с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 37 и 64 от 2015 г.). В жалбата
се излагат доводи, че с обжалваното ПМС
№ 20 е изменен Устройственият правилник
на МО, като са обединени Главна дирекция
„Инфраструктура на отбраната“ и дирекция
„Отбранителна ак визици я“. С жа лбата е
обоснован правен интерес от оспорването с
това, че жалбоподателката е заемала длъжността „главен директор“ на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, като
на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за
държавния служител (ЗДС) и във връзка с
изменение УПМО с ПМС № 20 от 28.01.2016 г.
и изменено длъжностно разписание със Заповед № РД-26-33 от 12.02.2016 г. на министъра
на отбраната е прекратено служебното правоотношение, като е прехвърлена бройката
на дирекция „Правно-нормативна дейност“.
Излагат се доводи за допуснато нарушение на
чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), както и доводи по същество относно
липсата на необходимост за обединяване на
двете дирекции. Излага, че от приемането
на ПМС № 20 са нарушени нейни права и
интереси предвид извършеното съкращение
на длъжността „главен директор“ на ГД „Инфраструктура на отбраната“, поради което
има пряк и непосредствен правен интерес
от оспорването.
По жалбата със съпроводително писмо
№ 01.03-42 от 9.03.2016 г. на Министерския
съвет чрез процесуален представител държавен експерт Демисила Тодорова е направено
възражение за недопустимост на жалбата
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поради липса на пряк и непосредствен правен интерес, като заповедта за уволнение не
може да обуслови правен интерес. Иска да се
остави без разглеждане жалбата. По искането
за спиране на акта излага, че е недопустимо
поради недопустимост на оспорването, като
излага доводи и за неоснователност. Излага,
че липсват конкретни данни за настъпване
на трудно поправими вреди за жалбоподателката. Иска да се отхвърли искането за
спиране на ПМС.
Жалбата е допустима.
Жалбоподателката Татяна Василева Александрова е обосновала правен интерес за
оспорване на ПМС № 20 от 2016 г., като се
е легитимирала като „главен директор“ на
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ с ранг V старши, чието служебно
правоотношение е прекратено въз основа на
изменение на Устройствения правилник на
Министерството на отбраната по обжалваното
ПМС № 20 от 2016 г. Представена е Заповед
№ РД-26-33 от 12.02.2016 г. на министъра на
отбраната за прекратяване на служебното
правоотношение, в която като основание
е посочено „във връзка с измененията на
УПМО, направени с ПМС № 20 от 2016 г., в
сила от 15.02.2016 г., като прекратяването на
правоотношението е от датата на влизане в
сила на ПМС № 20 – 15.02.2016 г.
В съответствие с нормата на чл. 185 АПК
оспорването е процесуално допустимо. Съг
ласно чл. 186, ал. 1 АПК право да оспорват
подзаконов нормативен акт имат гражданите,
организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или
могат да бъдат засегнати от него или за които
той поражда задължения. Жалбоподателката
се е легитимирала като лице, което е заемало длъжност „главен директор“ на Главна
дирекция „Инфраструктура на отбраната“ с
ранг V старши до приемане на ПМС № 20
от 2016 г. и изменението на УПМО, с което
посочената длъжност е съкратена предвид обединяване на две дирекции – Главна дирекция
„Инфраструктура на отбраната“ и дирекция
„Отбранителна аквизиция“, в обща Главна
дирекция „Отбранителна аквизиция“ (§ 2 и
§ 4 от ПМС № 20). С ПМС № 20 от 2016 г. се
премахва Главна дирекция „Инфраструктура
на отбраната“ и се съкращава длъжността – „главен директор“, която до приемане на
ПМС е заемана от жалбоподателката.
Неоснователно е възра жението на ответника, че жалбоподателката няма правен
интерес от оспорването. В случая с приемане
на ПМС № 20 от 2016 г. се засяга пряко и
непосредствено правната сфера на жалбоподателката поради съкращаване на длъжността,
която е заемала, и като резултат е прекратено
служебното є правоотношение. Независимо,
че не е посочена за пряк адресат на акта,
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ПМС № 20 се отнася пряко до длъжността,
която заема, и се засягат пряко правата и
законните є интереси. Възможността за обжалване на административните актове е не
само когато са пряко нарушени права, но и
при предстоящото засягане на права (Решение
№ 5 от 17.04.2007 г. по к.д. № 11/2006 г. на
Конституционния съд). ПМС № 20 от 2016 г.
е предпоставка за прекратяване на служебното правоотношение на жалбоподателката
предвид регламентираното с него премахване на Главна дирекция „Инфраструктура на
отбраната“ и съкращаване на длъжността
„главен директор“, от която жалбоподателката е съкратена със Заповед № РД-26-33 от
12.02.2016 г. на министъра на отбраната и
на основание ПМС № 20. Обстоятелството,
че Заповед № РД-26-33 от 12.02.2016 г. на
министъра на отбраната е оспорена пред
Върховния административен съд (справка по
адм. д. № 2982/2016 г. на ВАС), не препятства
възможността за оспорване на подзаконовия
нормативен акт.
По изложените съображения този съдебен
състав приема, че жалбоподателката има пряк
и непосредствен правен интерес от оспорването на ПМС № 20, който е правомерен, личен
и обоснован (арг. ТР № 3 от 16.03.2013 г. по
т. д. № 1/2012 г. на ВАС) предвид и на това,
че с него се изменят разпоредби, относими
и свързани само с Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и съкращаването
на длъжността „главен директор“. В съответствие с чл. 187, ал. 1 АПК оспорването
на подзаконовите нормативни актове е без
ограничение във времето.
Оспореният подзаконов нормативен акт
е действащ, не е отменен или оттеглен. При
служебна справка в деловодството на Върховния административен съд не се констатира
да е образувано друго дело между същите
страни на същото основание, нито има вляз
ло в сила съдебно решение. По изложените
съображения настоящият съдебен състав е
приел, че жалбата е редовна и допустима за
разглеждане в посочената по-горе част, поради
което на основание чл. 188 АПК оспорването
е съобщено по реда на чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
чрез обявление в „Държавен вестник“ и на
интернет страницата на Върховния админис
тративен съд.
Предявената жалба е основателна, съществено са нарушени административнопроизводствените правила.
Оспореното ПМС № 20 от 28.01.2016 г.
за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на отбраната, приет с
Постановление № 5 на МС от 2014 г., по
смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК представлява
подзаконов нормативен акт. В него се съдържат административноправни норми, които се
отнасят до неограничен брой адресати и имат
многократно правно действие. Процедурата за
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приемане на нормативните административни актове е разписана императивно в ЗНА.
Същата е поставена единствено в защита на
публичния интерес и неспазването є влече
тежки последствия за него.
В процесни я казус при издаването на
постановлението е нарушена разпоредбата
на чл. 26, ал. 2 ЗНА, съобразно която норма
преди внасянето на проект на нормативен акт
за издаване или приемане от компетентния
орган съставителят на проекта го публикува
на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада,
като на заинтересуваните лица се предоставя
най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по проекта. От доказателствата,
приложени към преписката по приемането
на акта, е видно, че изискуемият минимален
14-дневен срок за представяне на предложения и становища не е спазен. От копието на
интернет страницата на вносителя на предложението – Министерството на отбраната,
е видно, че проектът на постановлението
е обявен на 25.01.2016 г., приемането му е
станало на 28.01.2016 г., а влизането му в
сила, видно от § 6 от заключителните му
разпоредби – на 15.02.2016 г. От страницата
е видно още, че към проекта липсват мотивите, съответно докладът, на вносителя.
В резултат на това заинтересуваните лица
не са имали възможност своевременно да
се запозна ят с мотивите, намерени ята и
целите на вносителя, да преценят дали същите отговарят на изискванията на чл. 28,
ал. 2, т. 1 – 5 ЗНА и реално да упражнят
правата си, като изложат своите предложения и становища по него. Нарушаването на
правата на заинтересуваните лица съгласно
установената съдебна практика винаги представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, водещи
до отмяната на акта. Съгласно чл. 26, ал. 1
ЗНА изработването на проект за нормативен
акт се извършва при зачитане принципите
на обоснованост, стабилност, откритост и
съгласуваност, а според предписанието на
ал. 2 преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от
компетентния орган съставителят на проекта
го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
респ. доклада, и предоставя 14-дневен срок
за предложения и становища от заинтересу вани те лица. А на лизът на ц и т и раната
правна норма сочи на извод, че изброените
задължения на съставителя на проекта са
императивно предвидени с оглед гарантиране
принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност. Неизпълнението
на което и да е от тях води до процесуално
нарушение, опорочаващо издадения акт и
неговата отмяна като незаконосъобразен.
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С оглед изхода на делото и своевременно
направеното искане, подкрепено с изискуемите
доказателства, в тази връзка ответникът следва
да заплати сторените от жалбоподателката
разноски за тази инстанция в размер 610 лв.
Воден от гореизложените съображения и
на основание чл. 193, ал. 1 АПК Върховният
административен съд, второ отделение, в
настоящия съдебен състав
РЕШИ:
Отменя Постановление № 20 от 28.01.2016 г.
на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 9 от
2.02.2016 г., в сила от 15.02.2016 г.) за изменение
на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление
№ 5 на Министерския съвет от 2014 г. (обн.,
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ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 37 и 64
от 2015 г.).
Осъжда ответника Министерския съвет
на Република България да заплати на Татяна
Василева Александрова от София сторените
по делото разноски в размер 610 лв.
На основание чл. 194 АПК след влизане
на решението в сила същото да се обнародва
в „Държавен вестник“.
Решението може да се обжалва с касационна
жалба пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок, смятано от датата на съобщението, че е изготвено.
Председател:
Георги Колев
702
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-136
от 27 декември 2016 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
транзитния трафик по Европейската пътна мрежа от връзката с транспортен коридор № IV на
запад до транспортен коридор № IX в близост
до Велико Търново в границите на Република
България, ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на регионално
ниво, повишаване на качеството на обслужване
и допълнително изложени фактически мотиви,
описани в обяснителните записки към парцеларния план, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, букви
„б“ и „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 ЗУТ; заявление на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с изх. № 2681 от 21.03.2016 г. и
писма на Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх.
№ 04-16-1732 от 3.10.2016 г., изх. № 04-16-1974 от
10.11.2016 г. и изх. № 04-16-2052 от 25.11.2016 г.;
Заповед № РД-02-15-9 от 27.01.2015 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП):
съобщаване па проекта на ПУП – ПП в „Държавен вестник“ (бр. 82 от 2015 г. и бр. 47 от 2016 г.);
констативни протоколи № 08-241 от 26.11.2015 г.
и № 08-134 от 25.07.2016 г. на Община Ябланица:
Решение № 22 от 16.12.2015 г. и Решение № 110 от
23.06.2016 г. на Общинския съвет – гр. Ябланица;
писмо изх. № 01-1043 от 26.04.2016 г. на Община
Ябланица; Решение по оценка на въздействието
върху околната среда № 2-2/2015 г. на министъра
на околната среда и водите; писмо изх. № 1200-1261 от 24.08.2015 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) за влязло в
сила решение; писма на МОСВ изх. № 26-00-954
от 19.05.2016 г. и изх. № ОВОС-46 от 19.07.2016 г.;
решения на Комисията за земеделските земи
№ КЗЗ-05 от 15.02.2016 г. и № КЗЗ-27 от 14.09.2016 г.
за промяна на предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти
в земеделски земи; писмо изх. № 0406-346 от
19.09.2016 г. на Министерството на земеделието
и храните – дирекция „Поземлени отношения
и комасации“; становище изх. № ЗЗ-НН-1049 от
22.10.2015 г. на Министерството на културата;
здравно заключение за съгласуване на проект
за общ подробен устройствен план изх. № ЗК04-4962 от 21.12.2015 г. на Регионалната здравна
инспекция – Ловеч; писмо peг. № 812100-11093/2
от 18.08.2014 г. на Министерството на вътрешните

работи; становище peг. № 04-10-46 от 19.04.2016 г.
на Министерството на отбраната; становище изх.
№ 98 от 2.11.2015 г. на „Глобъл Комюникейшън
НЕТ“ – АД; писмо изх. № 6765 от 2.11.2015 г. на
„Мобилтел“ – ЕАД; писмо изх. № ТОП-8451-1 от
16.10.2015 г. на „В и К“ – АД, Ловеч; писмо изх.
№ БТГ 24-00-4449 от 8.10.2015 г. на „Булгартранс
газ“ – ЕАД; писмо изх. № 3044 от 10.05.2016 г. на
Басейнова дирекция „Дунавски район“; писмо
изх. № 762-00 от 22.08.2014 г. на „Южен поток
България“ – А Д; становище изх. № TI 39086
от 13.10.2015 г. на „Теленор България“ – ЕАД;
писмо изх. № 1201986172 от 22.10.2015 г. на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД; писмо изх. № 383
от 13.08.2014 г. на „Черноморска технологична
компания“ – АД; писмо рег. индекс ИАГ-16883
от 9.05.2016 г. с приложено Решение № ИАГ-16641
от 4.05.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за предварително
съгласуване за учредяване на сервитут върху
поземлен имот с номер 213002 в землището на
с. Брестница, ЕКАТТЕ 06450, община Ябланица, в
горска територия – частна държавна собственост;
писмо изх. № 654(1) от 14.03.2016 г. на Община
Тетевен е приложени удостоверения за наследници:
декларации oт Петър Димитров Тодоров и Йолина
Димитрова Тодорова за предварително съгласие
за учредяване на право на строеж и сервитут в
частен имот № 217.07 – горска територия, землище
с. Брестница, община Ябланица; декларации от
Велизар Драганов Велизаров и Станчо Димитров
Вълков чрез пълномощника Венета Станчева Бенатова за предварително съгласие за учредяване
на право на строеж и сервитут в частен имот
№ 217.24 – горска територия, землище с. Брестница, община Ябланица; протокол № УТНЕ-01-02-09
от 15.04.2016 г., № УТНЕ-01-02-21 от 1.11.2016 г. и
№ УТНЕ-01-02-24 от 23.12.2016 г. от Националния
експертен съвет по устройство па територията
и регионалната политика при Министерството
на регионалното развитие и благоустройството;
Решение № 250 от 25.04.2013 г. на Министерския
съвет на Република България и Заповед № РД02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с
обхват от км 78+884 до км 87+800 в землищата
на с. Брестница и гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Ловеч, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
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За министър:
Н. Нанков
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 65-ИД
от 10 януари 2017 г.
На основание чл. 141, ал. 5 от Закона за
дей нос т та на колек т и вн и т е и н вес т и ц ион н и
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране и чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за
Комисията за финансов надзор Комисията за
финансов надзор реши:
Издава разрешение на УД „Елана Фон д
Мениджмънт“ – АД, за преобразуване на ИД
„Елана Високодоходен Фонд“ – АД, чрез промяна
в правната му форма в договорен фонд „Елана
Високодоходен Фонд“, организиран и управляван
от УД „Елана Фонд Мениджмънт“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Кузман Шапкарев 4.
Решението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира изпълнението му.
Председател:
К. Караиванова
549

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-124
от 22 декември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Брестовец, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК

БРОЙ 11

ЗАПОВЕД № РД-18-126
от 22 декември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Ляхово, община Пазарджик, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
374
ЗАПОВЕД № РД-18-127
от 22 декември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Белащица, община „Родопи“, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
375
ЗАПОВЕД № РД-18-128
от 22 декември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Върбица, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров

372
376
ЗАПОВЕД № РД-18-125
от 22 декември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Крали Марко, община Пазарджик, област
Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-129
от 22 декември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Буховци, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
М. Киров

За изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-130
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 17.09.2016 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат
на обжалване.
За изпълнителен директор:
М. Киров
378
ЗАПОВЕД № РД-18-131
от 27 декември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Васил Левски, община Търговище, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
379
ЗАПОВЕД № РД-18-132
от 29 декември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Пчелно, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
380
ЗАПОВЕД № РД-18-133
от 29 декември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Стойново, община Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
381
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ЗАПОВЕД № РД-18-134
от 29 декември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Ястребино, община Антоново,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
382
ЗАПОВЕД № РД-18-135
от 29 декември 2016 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Мировец, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
383

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 331
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 196 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 1.03.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на помещение
(бивша фурна), с. Кривина, ул. Демокрация 2,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 46 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.02.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
592
РЕШЕНИЕ № 332
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 226 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 2.03.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 39791.6003.243.1.3
(помещение за склад), с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 24 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча 6, София
(сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC –
SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.02.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
593
РЕШЕНИЕ № 333
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 194 от 25.02.2016 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 15.03.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор 68134.1386.2569 (УПИ VI-2569, кв. 15), ул.
Недко войвода 17, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 190 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 19 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.03.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
594
РЕШЕНИЕ № 334
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 229 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 7.03.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4359.248.3.74,
София, ж.к. Люлин – 10 м.р., бл. 148, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 135 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.03.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
595
РЕШЕНИЕ № 335
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 789 от 8.12.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 14.03.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4356.64.6.2
(помещение към трафопост), София, ж.к. Люлин – 1 м.р., ул. Цвети Иванов, между бл. 014 и
бл. 026, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 39 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.03.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
596
РЕШЕНИЕ № 336
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 789 от 8.12.2016 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 8.03.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4358.299.10.1
(помещение към трафопост), София, ж.к. Люлин – 9 м.р., до бл. 901, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 39 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.03.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
597

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 510
от 29 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 108,
ал. 2 ЗУТ, Решение № 466 от протокол № 19 от
24.11.2016 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, Решение № 94 от протокол № 9 от
19.10.2016 г. на Експертния съвет по устройство
на територията при Община Велико Търново,
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 027017 по КВС в землището на гр. Дебелец, местност Под баира, община
Велико Търново, с цел промяна предназначението
на земеделска земя в „За жилищни нужди“, при
следните градоустройствени показатели: височина
на застрояване (Н) – до 10 м, плътност на застрояване – max 60 %, коефициент на интензивност
(Кинт.) – max 1,2; озеленена площ – min 40 %,
начин на застрояване – свободно, линии на застрояване – ограничителни.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно електрозахран-
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ване и трасе за външно водоснабдяване за ПИ
№ 027017 по КВС в землището на гр. Дебелец,
местност Под баира, община Велико Търново.
3. Одобрява план-схеми за водоснабдяване
и електрозахранване за ПИ № 027017 по КВС в
землището на гр. Дебелец, местност Под баира,
община Велико Търново.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.
Председател:
В. Спирдонов
531
РЕШЕНИЕ № 511
от 29 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ, Решение № 61 от протокол № 6
от 29.06.2016 г. на Експертни я съвет по устройство на територията при Община Велико
Търново, Решение № 440 от протокол № 18 от
27.10.2016 г. и предварителен договор за прехвърляне на собственост на основание чл. 15, ал. 5
ЗУТ от 1.11.2016 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Одобрява частично изменение на ПУП – план
за регулация:
– промяна на уличната регулация за УПИ
I-67, УПИ II-68, УПИ III-69, УПИ IV-70, УПИ
V от кв.13 по ПУП – гр. Дебелец, по кафявите
линии, зачерквания и щриховки със зелен цвят;
– разделяне на съществуващ УПИ III-69 на
два нови УПИ: УПИ XIII-69 – „За жилищни
нужди“, и УПИ XIV-69 – „За жилищни нужди“,
съгласно зелените линии, щриховки и надписи;
– промяна на уличната регулация за УПИ
VIII-140, УПИ IX и УПИ X-66 от кв. 9А по съществуващите имотни граници съгласно кафявите
линии, зачерквания и щриховки;
– закриване на улица с о.к. 44-43 и създаване
на нова улица с о.к. 45-44А-44Б-43А-43.
2. Одобрява частично изменение на ПУП – план
за застрояване за УПИ XIII-69 – „За жилищни
нужди“, и УПИ XIV-69 – „За жилищни нужди“, кв. 13 по плана на гр. Дебелец, община
Велико Търново: запазват се съществуващите
жилищни сгради и се определят следните градоустройствени показатели: височина (Н) – до 10 м,
плътност на застрояване – max 80 %, коефициент
на застрояване (Кинт.) – 1,2, минимално озеленена
площ – 20 %, начин на застрояване – свободно
и свързано в два съседни имота, линиите на
застрояване – ограничителни и задължителни.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.
Председател:
В. Спирдонов
532
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ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 310
от 24 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 4, ал. 1, т. 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър във връзка с решение по т. 16 от протокол № 15 от 15.09.2016 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията и докладна записка Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект за оцифряване и попълване
на кадастралния план и оцифряване на плана за
регулация на с. Веслец, община Враца.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Враца пред
Административния съд – Враца, в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 215, ал. 4, изр. второ ЗУТ.
Председател:
Р. Антов
504

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 320
от 29 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3,
ал. 5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията
и реда на лицензиране на оценители и чл. 5, ал. 2,
т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуално представителство
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2016 г.,
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества: дворно място – урегулиран поземлен имот
IV – „За КОО и басейни“, в кв. 155 по плана на
гр. Горна Оряховица с площ 5500 кв. м и площ на
басейните – голям 1220 кв. м и малък 300 кв. м,
съгласно АОС № 1156 от 11.10.2001 г.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
д ворно м яс т о – у рег ул и ра н позем лен и мо т
IV – „За КОО и басейни“, в кв. 155 по плана на
гр. Горна Оряховица с площ 5500 кв. м и площ на
басейните – голям 1220 кв. м и малък 300 кв. м,
съгласно АОС № 1156 от 11.10.2001 г.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.
4. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка
за обект: дворно място – урегулиран поземлен
имот IV – „За КОО и басейни“, в кв. 155 по пла-
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на на гр. Горна Оряховица с площ 5500 кв. м и
площ на басейните – голям 1220 кв. м и малък
300 кв. м, съгласно АОС № 1156 от 11.10.2001 г.
чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата за възлагането на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално
представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние.
Председател:
Д. Костадинов
600
РЕШЕНИЕ № 321
от 29 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и за условията и реда
на лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 246 от
протокол № 18 от 29.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица, Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационната
оценка и информационния меморандум на обект:
УПИ I – за производствени складови дейности
(селскостопански), кв. 68 по плана на с. Горски
Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, с
площ 2047 кв. м, заедно с построената в него
масивна сграда на един етаж – общински обор
с площ 250 кв. м.
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 8955,18 лв., от които
6065,77 лв. – за сградата, която е освободена от
ДДС, и 645,29 лв. – за „прилежащ терен“, който
е освободена от ДДС, и 2244,12 лв. – за земята с
ДДС; цената се оферира в левове и се заплаща
съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната
документация.
3.2. Стъпка за наддаване – 5 % от началната
тръжна цена в размер 447,76 лв.
3.3. Депозитът за участие е 10 % от първоначалната тръжна цена в размер 895,52 лв. и се
превежда по банкова сметка на общината IBAN
BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа
инвестиционна банка“ FINVBGSF, в срок до
20-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се получава в
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев
5, стая 213; цената на тръжната документация е
150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и се заплаща
в касата на общината, стая 108, преди получаване
на документацията; лицето, закупуващо тръжна
документация, следва да представи документ за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ представителната му власт.
3.5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 24-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Посещения и огледи на обекта могат да се
извършат всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работно
време след закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 24-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната вноска не трябва
да е по-малка от 50 % от определената цена;
разсрочването на дължимата част – до 6 месеца
след датата на подписване на договора; лихвата
върху останалата дължима част е в размер на ОЛП
плюс 10 пункта надбавка – от деня на сключването на договора за продажба до окончателното
изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на община Горна Оряховица да одобри протокола от проведения търг,
да определи спечелилия участник със заповед и
да сключи договор за продажба.
Председател:
Д. Костадинов
601

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 171
от 28 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дев
ня, реши:
Одобрява представените план-схеми на газоснабдителната мрежа към ПУП – ПР за кв. Девня,
кв. Река Девня и кв. Повеляново на територията
на община Девня.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Девня пред Административния съд – Варна.
Председател:
Вл. Ненков
550

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 15-6
от 20 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проекта на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлен имот (ПИ) 72624.619.411 (път от републикан-
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ската пътна мрежа – държавна собственост) за
обект: кабелна линия НН за електрозахранване
на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за
„ПСД“), собственост на „Агрив – И“ – ЕООД,
в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
И. Пенчев
409

РЕШЕНИЕ № 299
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и 2 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Дос
пат, одобрява предложения ПУП – ИПР за имоти:
УПИ І, УПИ ІІ в кв. 51 и УПИ VІІІ, УПИ ІХ в
кв. 43 на с. Любча.
Председател:
А. Ферев
552

РЕШЕНИЕ № 15-7
от 20 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проекта на подробен устройствен план – парцеларен план (П У П – ПП)
за поземлен имот (ПИ) 72624.619.411 (път от
републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: водопровод за захранване
на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за
„ПСД“), собственост на „Агрив – И“ – ЕООД,
в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
И. Пенчев
410

ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 307
от 30 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Долни чифлик, одобрява проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасето на отвеждащ канализационен клон от ПИ 83404.14.69 до р. Фъндъклийска,
попадащ в ПИ 83404.14.200, ПИ 83404.14.201,
ПИ 83404.19.133 и ПИ 83404.19.137 по КК на
с. Шкорпиловци (съгласно приложение № 5 към
докладната записка).
Председател:
Ж. Жеков
614

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 298
от 27 декември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Дос
пат, реши:
1. Одобрява парцеларен план на реконструкция
на гравитачен водопровод за водоснабдяване на
с. Змейца от СШ „Бял Дунав“.
2. Одобрява парцеларен план на реконструкция на водопровод м. Кървав дол – с. Барутин.
Председател:
А. Ферев
551

РЕШЕНИЕ № 198
от 28 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дулово, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за техническата инфраструктура – подземна оптична мрежа за електронни
съобщения за нуждите на „Телко инфраструктури“ – ЕООД, Русе, за поземлени имоти по КВС
извън урбанизираната територия в землищата на:
с. Раздел – ПИ № 000083, № 000087, № 000209,
№ 000703; с. Черник – ПИ с идентификатори
81966.45.103, 81966.45.104, 81966.45.105, 81966.45.116,
81966.45.118; с. Колобър – ПИ № 000014, № 000039,
№ 000041, № 000043; № 000114; с. Полковник
Таслаково – ПИ № 000014, № 000015, № 000016,
№ 000028, № 000030, № 000070, № 000551; с. Върбино – ПИ № 000098 и № 000100 – 4 част.
Председател:
С. Галиб
640
РЕШЕНИЕ № 199
от 28 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дулово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническата инфраст ру кт у ра – подземна оптична мрежа за
електронни съобщения за нуждите на „Нет
уоркс – България“ – ООД, Русе, за поземлени
имоти по КВС в землищата на: с. Окорш – през
поземлени имоти № 000021, № 000022, № 000023,
№ 000028 и № 000045; с. Черник – ПИ с идентификатори 81966.25.87 (стар № 000087), 81966.33.69
(стар № 000069) и 81966.117.83 (стар № 000083).
Председател:
С. Галиб
641

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
РЕШЕНИЕ № 200
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Луковит, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР),
с който се изменя трасето на улица с о.к. 71;
72 по кафявите линии и по начин, с който да
съвпадне с кадастралните граници на ПИ 283,
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ПИ 284 и ПИ 285 от кв. 26 и ПИ 276, ПИ 277, ПИ
278, ПИ 280, ПИ 281 и ПИ 282 от кв. 25 по регулационния и кадастралния план на с. Дерманци.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Луковит, до Административния
съд – Ловеч.
Председател:
К. Василев
533

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 254
от 21 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 5 по т. 5 от протокол № 7 от 19.10.2016 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
за определяне на трасе на новопроектиран външен водопровод, преминаващ през поземлени
имоти (ПИ) с № 000127, 000135, 000151, 000152,
000168, 000169, 000170, 000311, 000312, 000328,
000355 – общинска собственост, и ПИ № 000153,
0 0 0158 – д ържавна собст веност, по К ВС на
с. Стамболово, община Павликени, свързващ
резервоар и помпена станция, намиращи се в
землището на с. Стамболово, извън регулация,
с новопроектирана водоснабдителна система в
с. Стамболово. Трасето, предмет на парцеларния
план, е показано в графичната част на проекта.
Решението подлежи на обжалване от пряко
заинтересуваните лица в 30-дневен срок от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Павликени пред А дминистративния
съд – Велико Търново, на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
В. Антонова
553
РЕШЕНИЕ № 255
от 21 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява изработения проект за ПУП – парцеларен план на „Външни връзки – Водоснабдителна система в землището на с. Недан,
община Павликени“, като трасето минава през
ПИ № 000102, 000181, 000182, 000271, 000279 и
225001 – собственост на Община Павликени, и
ПИ № 000208 – собственост на МЗХ – ХМС.
Предвижда се изграждане на тласкател DN
200 PE от Помпена станция – с. Недан, посока
резервоара и довеждащ водопровод – Главен клон
1, DN 355 – от резервоар до източната граница
на с. Недан.
Председател:
В. Антонова
554

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 256
от 21 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на захранващ електропровод с дължина около
1330 м, започващ от съществуващ ЖР стълб на
ВЕЛ 20 kV в границите на ПИ № 000241 – полск и п ът, п реминава п рез имот и, общинска
собственост, в землище Говедаре, както следва:
ПИ № 000002 – урбанизирана територия, ПИ
№ 000185 – път IV клас, ПИ № 000452 – напоителен канал, ПИ № 000306, ПИ № 000197 и ПИ
№ 000193 – полски път, достига до ПИ № 000028,
м. Горни лозя по КВС на землище с. Говедаре,
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и приложения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
509

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 443
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общински съвет – гр. Петрич,
реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външно ел. захранване и външно водоснабдяване до поземлен имот с № 000338, м. Струмешница, земл. на с. Струмешница, община
Петрич, с трасета, предвидени да преминат през
имоти по одобрена КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е дадено в регистър на
засегнатите имоти, съгласуван от ОС „З“ – Петрич, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: трасе на външно ел. захранване и сервитути към него през поземлени имоти – № 000305
с НТП – други селищни територии, държавна
частна собственост, № 000281 с НТП – полски път,
общинска публична собственост по КВС; трасе
на външно водоснабдяване и сервитути към него
през поземлен имот № 000281 с НТП – полски
път, общинска публична собственост по КВС.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Динев
534
РЕШЕНИЕ № 444
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобря ва П У П – ПП (парцеларен п ла н)
за трасета на външно ел. захранване, външен
водопровод и външна канализация до имот
№ 086013, м. Джаговец, землище на с. Ключ, с
трасета, предвидени да преминат през имоти по
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КВС, като подробното описание на имотите и
сервитутите е в регистъра на засегнатите имоти,
съгласуван от ОбС „З“ – Петрич, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва: трасе на външно
ел. захранване – през имот № 000338 – път IV
клас, общинска публична собственост, и сервитут,
засягащ имот № 000338 – път IV клас, и имот
№ 000398 – пасище, мера, частна собственост; за
трасе и сервитут на външен водопровод – през
имот № 000338 – път IV клас, общинска публична собственост; за трасе и сервитут на външна
канализация – през имот № 000417 – полски път,
общинска публична собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Динев
613

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 260
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – Разград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – трасе за подземен ел. кабел с обща
дължина 248,50 м – Кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб № 94 на ЕП20 kV „Лозево“
до нов трафопост тип БКТП 20/0.4 kV в поземлен
имот с № 002028 в землището на с. Ушинци,
община Разград, в м. Балнъкая, собственост
на възложителя – „Гранит мар 2008“ – ЕООД,
Разград. Трасето е с обща дължина 248,50 м
и сервитут 994 кв. м и преминава през имот с
№ 000111, представляващ пасище, мера – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ, общинска собственост, и през имот
с № 000232, представляващ път ІV клас, общинска
собственост, съгласно приложения парцеларен
план. Подробният устройствен план – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
е неразделна част от решението и е приложен
към протокола.
Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Разград.
Председател:
Н. Радославова
501
РЕШЕНИЕ № 262
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – Разград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на тех ни ческата
инфраструктура извън границите на урбанизи-
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раната територия – трасе за ел. кабел – кабелна
линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб № 19
на ЕП 20 kV „Сеново“ до нов трафопост тип
МТТ100/20/0,4 kV, разположен в оста на ЕП
20 kV „Сеново“ в поземлен имот с идентификатор
18589.5.210 по кадастралната карта на с. Гецово,
и подземен ел. кабел – ниско напрежение (ЕК
НН) от МТТ до главно разпределително табло
на обекта (склад) в поземлен имот с идентификатор 18589.5.528. Трасето е с обща дължина
483 м, със сервитут 1932 кв. м и преминава през
имоти с идентификатори 18589.5.528, 18589.5.527,
18589.5.137 и 18589.5.210 по кадастралната карта
на с. Гецово, представляващи земеделска земя
в м. Небечки ниви в землището на с. Гецово,
община Разград – всичките собственост на възложителя Цветомир Стоянов Цонев, съгласно
приложения парцеларен план. Подробният устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия е неразделна част
от решението и е приложен към протокола.
Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Разград.
Председател:
Н. Радославова
502

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 265
от 28 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура (електропровод и път), преминаващи през ПИ – 034 107 – пасище, мера, 034
140 – полски път, ПИ – 034 170 и ПИ – 280 – отводнителни канали, в местност Перселик в
землището на с. Стряма, община Раковски, за
строеж: „Ферма за отглеждане на биволици“ в
УПИ – 034 039 – За земеделска дейност, Ферма
за отглеждане на биволици (Решение № I, взето
с протокол № 40 от 19.10.2016 г. на ЕСУТ при
Община Раковски).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов
644
РЕШЕНИЕ № 266
от 28 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на канал за пречистени води, преминаващо през
ПИ – 000 259 – река – държавна публична собственост, ПИ – 000 262 – полски път – общинска
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публична собственост, и ПИ – 074 094 – пасище,
мера – частна собственост, в местност Мерата, в
землището на с. Белозем, община Раковски, за
строеж: „Стоково – суровинен парк“ в УПИ – 074
101 – п роизводс т вени и ск ла дови дейнос т и,
химическа промишленост (бивш У ПИ – 074
090 – производствени и складови дейности, химическа промишленост) (Решение № ІІ, взето
с протокол № 44 от 30.11.2016 г. на ЕСУТ при
Община Раковски).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов
555

ОБЩИНА РОМАН
РЕШЕНИЕ № 187
от 18 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Роман, реши:
1. Одобрява внесения ПУП – парцеларен план
за изграждане на обект: „Сметище за твърди
битови отпадъци“ в местността Вълчов дол в
землището на с. Долна Бешовица, ЕКАТТЕ 22023.
2. Възлага на кмета на община Роман да организира изпълнение на решението.
Председател:
Т. Вълчев
623
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XVI-176 за вилни сгради, XVII-177 за вилни сгради,
XVIII-178 за вилни сгради и XIX-179 за обслужваща
сграда на вилен комплекс, вилна сграда и паркинг
с устройствени параметри – устройствена зона Ок,
височина на застрояване – до 10 метра, плътност
на застрояване – до 30 %, Кинт. – до 1,5, озеленяване – мин. 50 %, с ограничителна и задължителна
линия на застрояване на новообразуваните УПИ
и улична регулация.
Председател:
Сл. Каменова
643

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 701
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с
идентификатор 68850.258.70 в местност Съборената
кюприя по КККР на землище гр. Стара Загора, преминаващо през ПИ с идентификатор 68850.258.9519
и ПИ с идентификатор 68850.258.9523 – общинска
собственост, с обща дължина на водопроводното трасе 73 м за нуждите на Даниела Стоянова
Михалева.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
411

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 335
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 ЗОЗЗ
и докладна записка на кмета на община Смолян
Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: Външен водопровод към конна база в УПИ
І-20522 в кв. 43 по плана на с. Левочево, с трасе,
преминаващо през поземлени имоти с № 2.278,
2.298, 2.951 и 3.557 в землището на с. Левочево.
Председател:
Сл. Каменова
642
РЕШЕНИЕ № 336
от 16 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване
на УПИ VIІ-92, Курортна дейност и трафопост, кв.
8 в курортно-туристическо ядро „Малина“, курортен
комплекс Пампорово, землището на с. Стойките, с
образуване на нови УПИ: ХI-171 за вилни сгради,
ХII-172 за вилни сгради, ХIII-173 за вилни сгради,
XIV-174 за вилни сгради, XV-175 за вилни сгради,

РЕШЕНИЕ № 702
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно водозахранване
на ПИ № 085 016 в местност Кокарджик по КВС
на землище с. Хрищени, община Стара Загора, с
обща дължина на водопроводното трасе 772 м за
нуждите на Борислав Руменов Кехайов.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
412
РЕШЕНИЕ № 703
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ
№ 207015 в местност Ишекър по КВС на землище
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с. Пряпорец, община Стара Загора, с обща дължина
на кабелното трасе 44 м за нуждите на Силвия
Динкова Паскалева и Калоян Алексиев Кьосев.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
413
РЕШЕНИЕ № 704
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване
на ПИ №009 035 по КВС на землище с. Ново
село, община Стара Загора, с обща дължина на
кабелното трасе 84 м за нуждите на Божидара
Динкова Димитрова и Георги Венелинов Вълчев.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
414
РЕШЕНИЕ № 705
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен водопровод
на ПИ № 009 035 по КВС на землище с. Ново
село, община Стара Загора, с обща дължина
на водопроводното трасе 80 м за нуждите на
Божидара Динкова Димитрова и Георги Венелинов Вълчев.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
415

ОБЩИНА СЪРНИЦА
РЕШЕНИЕ № 125
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 108, ал. 2, чл. 124, ал. 1, чл. 135, ал. 3 и чл. 127,
ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сърница, реши:
1. Одобрява допълване на действащ ОУП на
Община Велинград в частта – нанасяне на нова
административна граница между двете общини

ВЕСТНИК

БРОЙ 11

Сърница и Велинград – съгласно Указ № 177 на
президента на Република България от 22 юли
2014 г. (ДВ, бр. 62 от 2014 г.).
2. Задължава кмета на община Сърница да
извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.
Председател:
С. Османджиков
645

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-10
от 13 януари 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
и предвид протокол № 5 от 22.12.2016 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ нареждам:
Одобрявам планове на новообразуваните
имоти за следните местности:
в землището на гр. Шумен: Разбой – кадастрален район № 688;
в землището на с. Дибич: Под лозята – кадастрален район № 118, и Татарски места – кадастрален район № 114;
в землището на с. Салманово: Таш кюпрю – кадастрален район № 156;
в землището на с. Черенча: Коджа балък – кадастрален район № 502.
Жалби срещу одобрените планове на новообразувани имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител на област Шумен пред Административния
съд – Шумен, в 14-дневен срок от обнародването
на настоящата заповед в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Д. Иванова
528
ЗАПОВЕД № РД-15-11
от 13 януари 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и
предвид протокол № 7 от 22.12.2016 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ нареждам:
Одобрявам планове на новообразуваните имоти
за следните местности:
в землището на гр. Шумен: Сакарка – кадастрални райони № 683 и № 684;
в землището на с. Дибич: Нов екарисаж – кадастрални райони № 400 и № 420;
в землището на с. Мараш: Марашки лозя – част
от кадастрален район № 142, Крушака – кадастрален район № 139.
Жалби срещу одобрените планове на новообразувани имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Шумен пред Административния съд – Шумен, в
14-дневен срок от обнародването на настоящата
заповед в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Д. Иванова
529
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ЗАПОВЕД № РД-15-12
от 13 януари 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и
предвид протокол № 6 от 4.11.2016 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ и писмо изх. № 0096 от
9.01.2017 г. от Община Велики Преслав нареждам:
Одобрявам план на новообразуваните имоти за
местност Дервиша – част от кадастрални райони
№ 96, № 97, № 100, № 101 и № 111 в землището
на гр. Велики Преслав.
Жалби срещу одобрените планове на новообразувани имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Шумен пред Административния съд – Шумен, в
14-дневен срок от обнародването на настоящата
заповед в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Д. Иванова
530

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 184
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във
връзка с чл. 105, т. 1 ЗУТ Общинският съвет –
с. Иваново, одобрява общ устройствен план на
община Иваново, област Русе.
Председател:
М. Драшков
535
8. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Заповед № РС-1 от 13.01.2017 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-32
от 18.05.2013 г. за строеж: „Перонно осветление
на Летище София и автоматизирана система за
управлението му“ – преработка по чл. 154, ал. 2,
т. 8 ЗУТ, намиращ се в УПИ X – за перони, обслужване, ППО и трафопост, кв. 2 по плана на
„Летищен комплекс – София“, София. Заповедта
може да бъде обжалвана от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
589
47. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 224/2016 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Кремен Рачев Маринов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
602
47а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 226/2016 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Максим Райчев Авджийски – адво-
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кат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
603
47б. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 202/2016 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Гергана Петрова Якимова-Христова – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок три месеца.
604
47в. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 221/2016 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – София, Красимир Димитров Димитров – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок три месеца.
605
47г. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 214/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Жана Христова Фотева – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
606
402. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановления за възлагане на недвижими имоти
изх. № С160022-091-0000383 от 12.12.2016 г. и изх.
№ С160022-091-0000384 от 12.12.2016 г. възлага на:
„Дариан 10“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по
ЗТР 201572853, с адрес за кореспонденция София,
ул. Милин камък 10, следните недвижими имоти:
1. нива от 7,000 дка, трета категория, в местността
Гиговата мера, представляваща имот № 023245 по
плана за земеразделянето на землището на с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол, ЕКАТТЕ
72240, при граници и съседи: имот № 023199 – нива
на Силвия Колева Василева, имот № 023198 – нива
на Ивана Динева Минчева, имот № 023294 – нива
на Никола Динев Колев, имот № 023196 – нива
на Тоти Янков Тотев, имот № 023246 – нива на
Костадин Ангелов Костадинов; 2. група, състояща се от 12 недвижими имота, както следва: а)
нива от 4,050 дка, трета категория, в местността
Горен Глождак, представляваща имот № 046040
по плана на земеразделянето на землището на
с. Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол,
ЕКАТТЕ 35609, при граници и съседи на имота: имот № 046019 – нива на наследниците на
Дельо Вълков Делев, имот № 046043 – нива на
наследниците на Мария Станчева Динева, имот
№ 046041 – нива на Ташка Христова Христова,
имот № 000210 – полски път на община Тунджа; б)
нива от 4,000 дка, трета категория, в местността
Баяма, представляващ имот № 064045 по плана
на земеразделянето на землището на с. Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол, ЕКАТТЕ
35609, при граници и съседи на имота: имот
№ 064044 – нива на Ташка Христова Христова,
имот № 000168 – полски път на община „Тунджа“,
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имот № 064046 – нива на Дичко Христов Дичев,
имот № 064043 – нива на Христо Димитров
Христов; в) нива от 6,046 дка, трета категория,
в местността Корията, представляваща имот
№ 014063 по плана за земеразделяне на землището на с. Калчево, община „Тунджа“, област
Ямбол, ЕКАТТЕ 35609, при граници и съседи:
имот № 014023 – нива на Кръстина Георгиева
Митева, имот № 000190 – полски път на община
„Тунджа“, имот № 014064 – нива на Петър Господинов Петров, имот № 014050 – нива на Виолета
Димитрова Димитрова, имот № 014049 – нива на
Вълчо Стоянов Вълчев; г) нива от 7,801 дка, пета
категория, в местността Суха река, представляваща имот № 026007 по плана за земеразделяне
на землището на с. Калчево, община „Тунджа“,
област Ямбол, ЕКАТТЕ 35609, при граници и
съседи: имот № 026006 – нива на Диана Димитрова Колева, имот № 000187 – полски път
на община „Тунджа“, имот № 026008 – нива на
„Бора“ – ЕООД, имот № 026009 – нива на Стоянка
Василева Димитрова; д) нива от 3,027 дка, пета
категория, в местността Над село, представляваща имот № 017015 по плана за земеразделянето
на землището на с. Калчево, община „Тунджа“,
област Ямбол, ЕК АТТЕ 35609, при граници
и съседи: имот № 017014 – нива на Антоанета Койчева Митева, имот № 017008 – нива на
„Бора“ – ЕООД, имот № 017007 – нива на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 017016 – нива на Стоян
Иванов Славов, имот № 000272 – полски път на
община „Тунджа“; е) нива от 7,205 дка, трета
категория, в местността Баяма, представляваща имот № 064036 по плана за земеразделяне
на землището на с. Калчево, община „Тунджа“,
област Ямбол, ЕКАТТЕ 35609, при граници и
съседи: имот № 064035 – нива на Йорданка Георгиева Коларова, имот № 064047 – нива на Мария
Желева Червенкова, имот № 064037 – нива на
Христо Христов Георгиев, имот № 064042 – нива
на Манол Иванов Дичев, имот № 064041 – нива
на Стефан Иванов Дичев, имот № 064040 – нива
на Дичо Добрев Дичев; ж) нива от 5,850 дка, пета
категория, в местността Над село, представляваща имот № 026014 по плана за земеразделяне
на землището на с. Калчево, община „Тунджа“,
област Ямбол, ЕКАТТЕ 35609, при граници и
съседи: имот № 026015 – нива на Минка Господинова Смиленова, имот № 000321 – пасище с храсти на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот
№ 026001 – овощна градина на Илиан Колев
Енчев, имот № 026013 – овощна градина на
Илиан Колев Енчев, имот № 026003 – нива на
Държавен поземлен фонд; з) нива от 4,425 дка,
пета категория, в местността Чолак дере, представляваща имот № 033029 по плана за земеразделяне на землището на с. Калчево, община
„Тунджа“, ЕКАТТЕ 35609, при граници и съседи:
имот № 033030 – нива на Иван Господинов Станчев, имот № 000146 – дере на община „Тунджа“,
№ 033028 – нива на наследниците на Станчо
Господинов Станчев, имот № 000214 – канал на
община „Тунджа“; и) нива от 9,001 дка, четвърта категория, в местността Келемите, представляваща
имот № 055049 по плана за земеразделяне на землището на с. Калчево, община „Тунджа“, област
Ямбол, ЕКАТТЕ 35609, при граници и съседи: имот
№ 055048 – нива на Маринка Пенчева Недялкова,
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имот № 000283 – полски път на община „Тунджа“,
имот № 055009 – нива на Георги Панайотов Василев, имот № 055066 – нива на Никола Димитров Николов, имот № 055065 – нива на Йордан
Димитров Николов, имот № 055007 – нива на
Тодорка Добрева Караулева, имот № 055011 – нива
на наследниците на Петър Тенев Димов; є) нива
от 15,099 дка, от които 1,669 дка – трета категория, а шеста – 13,430 дка, в местността Корията, представляваща имот № 016015 по плана за
земеразделянето на землището на с. Калчево,
община „Тунджа“, област Ямбол, ЕКАТТЕ 35609,
при граници и съседи: имот № 016016 – нива на
наследниците на Ташко Иванов Колев, имот
№ 000116 – полски път на община „Тунджа“,
имот № 016019 – нива на „Репродуктор и свиневъдство“ – АД, имот № 016020 – нива на Стоянка Славова Ангелова, имот № 016014 – нива на
наследниците на Димитър Зотов Киров; к) нива
от 5,401 дка, пета категория, в местността Баш
бунарска река, представляваща имот № 020008
по плана за земеразделяне на землището на
с. Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол,
ЕК АТТЕ 35609, при граници и съседи: имот
№ 020009 – нива на наследниците на Стоян Вълчев
Стоянов, имот № 020003 – нива на наследниците
на Илия Димитров Илиев, имот № 020007 – нива
на наследниците на Стойко Иванов Стоянов, имот
№ 000104 – полски път на община „Тунджа“; л)
нива от 14,051 дка, от които 9,544 дка – пета категория, а четвърта категория 4,507 дка, в местността
Кайряка, представляваща имот № 041012 по плана
за земеразделянето на землището на с. Калчево,
община „Тунджа“, област Ямбол, ЕКАТТЕ 35609,
при граници и съседи: имот № 041013 – нива на
наследниците на Начо Панайотов Начев, имот
№ 041011 – нива на наследниците на Иван Коев
Иванов, имот № 000195 – полски път на община
„Тунджа“. Имотите се намират в землището на
с. Тенево и с. Калчево, община „Тунджа“, област
Ямбол.
659
442. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни
болести“ – един за Катедрата по здравни грижи
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“. Факултет по обществено здраве,
ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор наука.
665
21. – Институтът по инженерна химия при
БА Н – Софи я, обявява конк у рси за доцен т
по 4.2. Химически науки (Процеси и апарати
в химичната и биохимичната технология) за
нуждите на лаборатория „Преносни процеси
в многофазни среди“ – двама; главен асистент
по 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в
химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Химични и биохимични
реактори“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
за участие в конкурсите се приемат в Института
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по инженерна химия – БАН, на адрес ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 103, стая 118, тел. 02 979 3288, Личен
състав, или на e-mail: snyankova@abv.bg.
525
38. – Националният диагностичен научно
изследователски ветеринарномедицински ин
ститут (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ –
София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на
висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4.
Ветеринарна медицина, по научна специалност
„Патология на животните“ за нуждите на секция
„Незаразни болести“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за
участие се подават в деловодството на НДНИВМИ,
бул. Пенчо Славейков 15. За справки – тел. 02
952 12 77 и на страницата на института: www.
vetinst-bg.com.
599
9. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през декември 2016 г. са продадени
следните обекти: 1. самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 68134.4356.517.1.62 (за офис), ж.к.
Люлин – 2 м.р., бл. 237, вх. 1, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
продаден на Явор Ивайлов Вълков за 33 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4360.279.8.53
(ателие № 3), ж.к. Люлин – 7 м.р., бл. 740, вх. А,
ет. 13, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, продаден на Кямран Мехмед
Хаджихалил за 49 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 3. поземлен имот с идентификатор
68134.1201.161 ( УПИ V-535, кв. 49Б, м. Зона
В-17), ул. Зайчар, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Илинден“, продаден на Божанка Петрова Камберова съвместно
с Димитър Димитров Шуйцов за 79 000 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 15 800 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 94 800 лв., изплатени
изцяло от купувача; 4. поземлен имот с идентификатор 68134.1201.571 (ПИ с пл. № 571) в УПИ
II за „ЖС и КОО“, кв. 842, м. В. Иванов-север,
ж.к. Света Троица, ул. Пловдив 23, между ул.
Елена и ул. Петрич, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Илинден“, продаден
на Пенка Гаврилова Шуйцова за 78 000 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 15 600 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 93 600 лв., изплатени
изцяло от купувача; 5. УПИ VIII, кв. 21, м. НПЗ
Орион и съседни жилищни територии – част
север (ПИ с идентификатор 68134.2821.2529), ул.
Суходол, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“, продаден на
„Максимум Сентер“ – ЕООД, представлявано от
Димитриос Пападопулос, за 34 000 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 6800 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 40 800 лв., изплатени изцяло
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от купувача; 6. поземлен имот с идентификатор
68134.4358.322 (УПИ XVI-322 за КОО, кв. 34а), ж.к.
Люлин – 8 м.р., ул. Преполац, София, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
продаден на „КУПМАНС“ – ЕООД, представлявано от Симеон Иванов Гетов, за 75 000 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 15 000 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 90 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; 7. поземлен имот с пл. № 99
(обект „Двата шопа“), с. Долни Пасарел, срещу
яз. „Пасарел“, ул. Самоковско шосе, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“, продаден на „ВИЯ 80“ – ЕООД, представлявано от Явор Ивайлов Вълков, за 72 000 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 14 400 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 86 400 лв., изплатени
изцяло от купувача.
598
38. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проект на
план за регулация и застрояване по чл. 17 ЗУТ и
план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. Кв. Кремиковци в
граници: от северозапад и север – ул. Малина; от
изток – отводнителен канал, ул. Св. св. Кирил и
Методий, източната граница на кв. 90, ул. Стара
планина, ул. Изгрев, ул. Цар Калоян, продължение
на ул. Изгрев по о.т. 252 – 251 – 250, продължение
на ул. Райна Княгиня по о.т. 250 – 268 – 267 – 246,
улица по о.т. 246 – 229а; от югоизток и юг – съществуваща улица без име, северно от жилищни блокове № 15 и 33 – 40, ул. Св. св. Кирил и
Методий, ул. Бели брези, ул. Петър Османов,
ул. Радивой, ул. Стефан Караджа, ул. Пробуда,
ул. Илинден, ул. Възраждане; от запад – р. Кремиковска, ул. Ралица, ул. Иглика и ул. Малина,
които са изложени в район „Кремиковци“. Заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Кремиковци“.
545
415. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени
проект за план за регулация и застрояване по
чл. 22, ал. 4 ЗУТ и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
на м. Кв. Кремиковци – жилищен комплекс, в
граници: от север – съществуваща улица без име,
северно от жилищни блокове № 15 и 33 – 40, от
изток – алея Металург, улици по о.т. 229а – 246,
по о.т. 246 – 267 – 268 – 250 (продължение на ул.
Райна Княгиня), по о.т. 250 – 251 – 252 (продължение на ул. Изгрев), ул. Цар Калоян и отводнителен
канал; от юг – ул. Панайот Волов и ул. Радивой;
от запад – ул. Петър Османов, ул. Бели брези и
ул. Св. св. Кирил и Методий, които са изложени
в район „Кремиковци“. Заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
546
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11. – Община Благоевг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на водопровод до имот с идентификатор 04279.310.2116 в местността Чардако по
кадастралната карта на Благоевград, минаващо
през имоти с идентификатори 04279.310.4357 (полски път – общинска собственост) и 04279.310.3457
(полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът
се намира в отдел „Архитектура и проектиране“
при Община Благоевград.
646
12. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на улична канализация до
имот с № 36.360 по плана на новообразуваните
имоти на местност Кури дере, землище на с. Изгрев, община Благоевград, минаващо през имоти
с № 0.98 (полски път – общинска собственост),
№ 4.5 (полски път – общинска собственост), № 4.6
(канал – държавна собственост – МЗГ – ХМС) и
№ 36.188 (напоителен канал – общинска собственост, кметство с. Изгрев), местност Кури дере,
землище на с. Изгрев, община Благоевград. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
Проектът се намира в отдел „Архитектура и
проектиране“ при Община Благоевград.
647
14. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация (ПУП – ПУР) за кв. 41 и на част от кв.
Победа в обхват на квартали 29, 30, 31, 32, 36 и
37 по недействащия план на кв. Победа, Бургас,
за обслужващи улици. Проектът е изложен за
разглеждане в ЦАУ „Възраждане“, Бургас. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
556
15. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване
на транспортен достъп до имоти в предвиденото
разширение на населеното място в обхвата на
устройствена зона 1/Смф по ОУП на гр. Бургас
в обвръзка с уличната регулация на населеното
място при улица с о.т. 12 (точка от регулацията
на кв. Ветрен) до о.т. 134 (края на улица), завършваща до западната граница на ПИ идентификатор
07079.12.15 по КК на гр. Бургас, бивш ПИ 019003
по КВС на м. Кантона, землище на кв. Ветрен, с
тупик. Проектът е изложен за разглеждане в ЦАУ
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„Освобождение“, Бургас. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
557
16. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) за промяна на предназначението на част от УПИ III, отреден „За
озеленяване“ в кв. 24 по плана на ж.к. Изгрев,
Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътната инфраструктура и изменение на
ПР за УПИ I, кв. 23, УПИ I, кв. 24а, УПИ VI и
УПИ VII, кв. 21, по плана на ж.к. Изгрев, Бургас,
с цел промяна на трасето на обслужваща улица
от о.т. 911 – о.т. 912 – о.т. 913 и провеждане на
нова обслужваща улица между о.т. 915 – о.т. 927
в съответствие с трасетата на съществуващи
улици между кв. 22 и кв. 23 и между кв. 23 и
кв. 24а. Проектът е изложен за разглеждане в
ЦАУ „Изгрев“, Бургас. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
558
4. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПП) за външно трасе за електрозахранване
20 kV на „производствена сграда“ в УПИ II – „за
производство на захарни и тестени изделия“, кв.
20 по ПУП на с. Ресен, община Велико Търново.
Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
кмета на община Велико Търново в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
638
27. – Областният управител на област Враца
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-18-РР-2 от
17.01.2017 г. е одобрен технически инвестиционен
проект и е издадено Разрешение за строеж № 1
от 17.01.2017 г. за обект от техническата инфраструктура: строеж „Подземна тръбна мрежа за
оптична свързаност на „Михайлов ТВ“ – ООД,
София, на територията на област Враца“. Етапи:
община Враца – кабелно трасе в регулацията на
с. Паволче и с. Челопек; община Мездра – кабелно трасе в регулацията на с. Лютиброд и
с. Лютидол; изтегляне на оптичен кабел по цялата
подземна тръбна мрежа, възложител „Михайлов
ТВ“ – ООД, София, ЕИК 130119552, със седалище
и адрес на управление София 1172, Столична
община, район „Изгрев“, ж.к. Райко Алексиев 50,
бл. 103, вх. А, ап. 5, представлявано от Владимир
Любенов Михайлов – управител. Строежът е трета
категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“
ЗУТ и чл. 6, ал. 7 от Наредба № 1 от 2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи. За комплексен проект за инвестиционна инициатива
във фаза технически проект е изготвена оценка
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на съответствие на проектната документация
със съществените изисквания към строежите,
изготвена от консултанта ЕТ „Стив – Стефан
Иванов – Стоянка Иванова“, Монтана. Заповедт а
за одобряване и разрешението за строеж могат
да бъдат обжалвани от заинтересованите лица
съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
624
1. – Община Горна Оряховица обявява, че
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ, Решение № 896 от протокол № 51
от 31.07.2014 г. на Общинския съвет – гр. Горна
Оряховица, и заявление с вх. № У0107а-42 от
18.07.2014 г. и вх. № У0107b-25 от 13.09.2016 г. от
Ангел Кирилов Ангелов с адрес на местоживеене: Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев 84, вх. Б,
ет. 1, ап. 1, е изработен проект за ЧИ на ПУП
(ПЗ и ПП) за ПИ № 61.583, м. Бабенец, по плана
на новообразуваните имоти по § 4 на гр. Горна
Оряховица с цел: В част план за застрояване (ПЗ)
за ПИ № 61.583 се създава устройствена зона за
изграждане на основно застрояване с жилищни
функции – зона Жм, със следните устройствени
показатели: максимална височина на застрояване – до 10 м (три етажа); Кинт. – 1,2; плътност
на застрояване – до 60 %; минимална озеленена
площ – мин. 40 %; начин на застрояване – свободно – (е). В част парцеларен план (ПП) за
ПИ № 61.583 се предвижда водоснабдяване и
електроснабдяване от съществуващи отклонения
и прокарване на водопровод и електропровод
през полски път – собственост на Община Горна Оряховица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите собственици на недвижими
имоти могат да се запознаят с проекта в стая 215
на Община Горна Оряховица и при необходимост
да направят мотивирани писмени възражения
до кмета на община Горна Оряховица в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
648
2. – Община гр. Гълъбово, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на обект от техническата инфраструктура „Нова ВЛ 400 kV от п/ст
„Марица-изток“ до п/ст „Бургас“, който за територията на община Гълъбово е с трасе и сервитути в землището на гр. Гълъбово и с. Мусачево.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 207. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
639
3. – Община гр. Гълъбово, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на обект от техническата
инфраструктура „Нов тръбопровод за връщаща
вода от сгуроотвал „Искрица“ до ревизионна шахта
в близост до път за Кнауф – ЛОТ3“, който е с
трасе и сервитути в ПИ № 000081, 000170, 000197,
000203, 000239, 000243, 000281, 000587, 000588,
026023, 026024, 47603.302.525 и 47603.302.526 в землището на с. Медникарово. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, стая 207.
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На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
625
1. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Електросхема на ПИ 036019, местност Келлик в землището на Момчилград, община Момчилград“, с възложител: „Гюнджел БГ“ – ЕООД.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 23. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
626
17. – Община гр. Перник, област Перник, на
основани чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е
изработен помощен план и план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в местностите Бугьовец и Караджинец в землището на с. Студена, община
Перник, приети с протокол № 1 от 8.12.2016 г.
на комисия, назначена със Заповед № РД-46 от
23.11.2016 г. на областния управител на област
с админист ративен цент ър – Перник, които
са изложени в Община Перник. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
615
37. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 332 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
16.12.2016 г., протокол № 20, се разрешава и
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и устройствена плансхема за обект: „Кабелна линия 20 kV и кабелни
линии ниско напрежение в с. Виево, община
Смол ян“, с трасе, преминаващо през: У ПИ
II – Озеленяване, в кв. 37, УПИ ХIV в кв. 27,
УПИ I – Озеленяване, в кв. 32, улица от осова
точка 32 до осова точка 341, улица от осова точка
29 до осова точка 32, улица от осова точка 40
до осова точка 61 и поземлен имот с кадастрален № 11048.6.1 по картата на възстановената
собственост на с. Виево и по ЗРП на с. Виево.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план и устройствена плансхема, до общинската администрация – Смолян,
бул. България 12.
649
38. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 331 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

16.12.2016 г., протокол № 20, се разрешава и
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и устройствена плансхема за обект: „Кабелна линия 20 kV, ВЕЦ
Хубча – ВС Соколовци и кабелна линия – ниско
напрежение, от МТП Помпена Хубча до кантон
ОПУ в землището на с. Соколовци и с. Бостина,
община Смолян, област Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с № 027070,
016082, 016080, 016088, 016078, 016077 по картата
на възстановената собственост на с. Соколовци
и улица от осова точка 175 до осова точка 168 по
ЗРП на с. Соколовци, 031002, 060027, по картата
на възстановената собственост на с. Бостина.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план и устройствена плансхема, до общинската администрация – Смолян,
бул. България 12.
650
1. – Община Червен бряг, отдел „Кадастър,
регулация и вертикална планировка“ (КРВП),
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линейните обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места – трасе за външно ел. захранване 20 kV и ново водопроводно отклонение
за имот № 304001 „За производствени и складови
дейности“, м. Градежа, в землището на с. Девенци, община Червен бряг, собственост на ЕТ
„Агролес“ – Николай Янчев, с. Девенци, ЕИК
114620432, представлявано от Николай Иванов
Янчев. Изработеният устройствен план е на разположение в стая № 204 в Община Червен бряг
за запознаване с него от заинтересованите лица,
които в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
634

СЪДИЛИЩА
17. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през март 2017 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 1.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3786/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17226/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анка Саркис Угринска чрез адвокат
Панчо Радев, София, ул. Бачо Киро 6, ет. 4, ап. 11,
срещу Румен Христов Чикичев чрез адвокат
Жаклина Сотирова, София, бул. П. Евтимий 27,
ет. 5, ап. 12.
Второ гражданско отделение, 2669/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
34/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода-

ВЕСТНИК

БРОЙ 11

дена от Илка Иванова Камжалова чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2; Даниела Илиева Каишева чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2; Мариана Илиева Делчева чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2, срещу Величка Андонова Киркова чрез
адвокат Радка Георгиева, Пловдив, ул. Княз
Богориди 11; Андон Кирилов Александров чрез
адвокат Радка Георгиева, Пловдив, ул. Княз
Богориди 11; Сашо Кирилов Александров чрез
адвокат Радка Георгиева, Пловдив, ул. Княз
Богориди 11; Величка Димитрова Александрова
чрез адвокат Радка Георгиева, Пловдив, ул. Княз
Богориди 11; Севделина Борисова Александрова
чрез адвокат Радка Георгиева, Пловдив, ул. Княз
Богориди 11.
Второ гражданско отделение, 4109/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
62/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Евроимоти консулт“ – ЕООД, чрез
адвокат Вълчо Цанков, Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 98, комплекс „Верея“, ет. 3, офис
308, срещу Мария Стойчева Кирчева чрез адвокат
Силвия Цветкова, София, бул. Васил Левски 41,
ет. 2; Иван Тодоров Пашев, Стара Загора, ул.
Генерал Столетов 125, ет. 1, ап. 2, и трета страна
„Верея Тур“ – АД, Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 100, ет. 2.
НА 6.03.2017 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2882/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
44/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Демир Василев Врачански чрез адвокат
Михаил Мерджанов, Пазарджик, ул. П. Машев
11, ет. 2, срещу Милан Лазич чрез адвокат Илиян
Палев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 1.
НА 7.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2795/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3337/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Ива Красимирова Иванова, Варна,
ж.к. Неофит Рилски, бл. 17, ет. 5, ап. 14, срещу Владимир Николов Иванов чрез адвокат
Десислава Бориславова Везенкова, Варна, ул.
Софроний Врачански 6, ет. 2, офис 2, Адвокатска
кантора „Везенкова“; Милко Янков Панайотов
чрез адвокат Десислава Бориславова Везенкова,
Варна, ул. Софроний Врачански 6, ет. 2, офис
2, Адвокатска кантора „Везенкова“; Станислав
Атанасов Атанасов чрез адвокат Десислава
Бориславова Везенкова, Варна, ул. Софроний
Врачански 6, ет. 2, офис 2, Адвокатска кантора
„Везенкова“; Мирена Петрова Павлова чрез адвокат Десислава Бориславова Везенкова, Варна,
ул. Софроний Врачански 6, ет. 2, офис 2, Адвокатска кантора „Везенкова“; Теодора Георгиева
Георгиева чрез адвокат Десислава Бориславова
Везенкова, Варна, ул. Софроний Врачански 6,
ет. 2, офис 2, А двокатска кантора „Везенкова“; Даниела Георгиева Радкова чрез адвокат
Десислава Бориславова Везенкова, Варн а, ул.
Софроний Врачански 6, ет. 2, офис 2, Адвокатска кантора „Везенкова“; Тодор Иванов Божев
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чрез адвокат Десислава Бориславова Везенкова,
Варна, ул. Софроний Врачански 6, ет. 2, офис
2, Адвокатска кантора „Везенкова“; Александър
Владимиров Буюклиев чрез адвокат Десислава
Бориславова Везенкова, Варна, ул. Софроний
Врачански 6, ет. 2, офис 2, Адвокатска кантора
„Везенкова“; Величка Тодорова Райнова чрез
адвокат Десислава Бориславова Везенкова, Варна, ул. Софроний Врачански 6, ет. 2, офис 2,
Адвокатска кантора „Везенкова“; Йордан Жечков
Йорданов чрез адвокат Десислава Бориславова
Везенкова, Варна, ул. Софроний Врачански 6,
ет. 2, офис 2, А двокатска кантора „Везенкова“; Веселин Йоргакиев Иванов чрез адвокат
Десислава Бориславова Везенкова, Варна, ул.
Софроний Врачански 6, ет. 2, офис 2, Адвокатска кантора „Везенкова“; Георги Маринов Радев
чрез адвокат Десислава Бориславова Везенкова,
Варна, ул. Софроний Врачански 6, ет. 2, офис 2,
Адвокатска кантора „Везенкова“; Петя Петрова
Куманова чрез адвокат Десислава Бориславова
Везенкова, Варна, ул. Софроний Врачански 6,
ет. 2, офис 2, Адвокатска кантора „Везенкова“;
„Антас – А“ – ЕООД, чрез адвокат Десислава
Бориславова Везенкова, Варна, ул. Софроний
Врачански 6, ет. 2, офис 2, Адвокатска кантора
„Везенкова“.
Второ гражданско отделение, 2887/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
131/2015 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Божурец инвестмънт“ – ООД, Велико
Търново, ул. Раковски 4; „Холидей Пропърти Салюшънс“ – ЕООД, Добрич, ж.к. Дружба, бл. 39,
вх. Г, ет. 3, ап. 8; „Карилекс“ – ЕООД, София,
район „Красно село“, ул. Григор Пърличевич
2, срещу Робърт Браун чрез адвокат Вержиния
Калинова Дакова, София, АК – София, район
„Средец“, пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19;
Джон Маккейб чрез адвокат Вержиния Калинова
Дакова, София, АК – София, район „Средец“,
пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19; Алан Джон
Шоу Мърдок чрез адвокат Вержиния Калинова
Дакова, София, АК – София, район „Средец“,
пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19; Александър Харди Сиврайт чрез адвокат Вержиния
Калинова Дакова, София, АК – София, район
„Средец“, пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19;
Гордън Мърей Стюард чрез адвокат Вержиния
Калинова Дакова, София, АК – София, район
„Средец“, пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19;
Александър Робърт Блак чрез адвокат Вержиния
Калинова Дакова, София, АК – София, район
„Средец“, пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19;
Гордън Кемпбъл Маршъл чрез адвокат Вержиния
Калинова Дакова, София, АК – София, район
„Средец“, пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19;
Клеър Франсис Уинтър чрез адвокат Вержиния
Калинова Дакова, София, АК – София, район
„Средец“, пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19;
Джон Уилям Келок чрез адвокат Вержиния
Калинова Дакова, София, АК – София, район
„Средец“, пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19;
Лорна Стърок чрез адвокат Вержиния Калинова
Дакова, София, АК – София, район „Средец“,
пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19; Грант Леонард Маки чрез адвокат Вержиния Калинова
Дакова, София, АК – София, район „Средец“,
пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19; Крийг
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Александер Макдоналд чрез адвокат Вержиния
Калинова Дакова, София, АК – София, район
„Средец“, пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19;
Йарл Магне Хенриксен чрез адвокат Вержиния
Калинова Дакова, София, АК – София, район
„Средец“, пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19;
Рита Стенсет Хенриксен чрез адвокат Вержиния
Калинова Дакова, София, АК – София, район
„Средец“, пл. Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19;
Хю Маклахлан чрез адвокат Вержиния Калинова
Дакова, София, АК – София, район „Средец“, пл.
Славейков 7, вх. Б, ет. 2, ап. 19; Уилиям Дъфи
чрез адвокат Вержиния Калинова Дакова, София, АК – София, район „Средец“, пл. Славейков
7, вх. Б, ет. 2, ап. 19; Пол Джеймс Вигар чрез
адвокат Вержиния Калинова Дакова, София,
АК – София, район „Средец“, пл. Славейков 7,
вх. Б, ет. 2, ап. 19; Питър Чарлз Вайгар чрез
адвокат Вержиния Калинова Дакова, София,
АК – София, район „Средец“, пл. Славейков 7,
вх. Б, ет. 2, ап. 19; Брайън Доусън Алан чрез
адвокат Вержиния Калинова Дакова, София,
АК – София, район „Средец“, пл. Славейков 7,
вх. Б, ет. 2, ап. 19.
Второ граж данско отделение, 50369/2016,
(369/2016 по описа на Първо търговско отделение)
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
400/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Енерджи Дивелъпмънт“ – ООД, с
управител Цветозар Стефанов Цвятков, София,
район „Слатина“, ул. Хубавка 5, ет. 4, ап. 10, срещу
„Енерго – Про Продажби“ – АД, с изпълнителни
директори Биляна Георгиева Матева, Боряна
Димитрова Пенева, Пламен Стоянов Стефанов
и Яна Димитрова, Варна, Варна Тауърс – Г, бул.
Владислав Варненчик 258.
Второ гра ж данско отделение, 60208/2016
(208/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1162/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, София,
пл. Света Неделя 7, срещу Надежда Славейкова
Горянова, София, ж.к. Манастирски ливади-изток, бул. България 81В, секция В, ет. 4, офис 14.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3094/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
143/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Илия Станев Станев чрез адвокат
Димитър Топалов, Варна, ул. Поп Харитон 13;
Стефка Гаврилова Георгиева чрез адвокат Димитър Топалов, Варна, ул. Поп Харитон 13, срещу
Иванка Стефанова Цанева чрез адвокат Росен
Димитров, Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 53,
вх. Г, партер.
Четвърто гражданско отделение, 3246/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7785/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Сион – ТД“ – ЕООД, чрез адвокат
Росен Томов, София, бул. Александър Стамболийски 84 – 86, ет. 8, офис 43, срещу Даниела
Петкова Господинова чрез адвокат Антони Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1, ап. 1;
Милчо Петров Господинов чрез адвокат Антони
Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28, ет. 1, ап. 1.
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Четвърто гражданско отделение, 3347/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
569/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Людмила Москальова чрез адвокат
Константин Тончев, Бургас, ул. Генерал Гурко
9, ет. 1, срещу Атанасия Темелкова Найденова
чрез адвокат Бойко Даков, Бургас, ул. Оборище
77, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3406/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2397/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Анелия Енчева Барбова чрез адвокат
Виолета Спасова, Пловдив, бул. Шести септември
159, ет. 3, ап. 23; Николай Петров Барбов чрез
адвокат Виолета Спасова, Пловдив, бул. Шести
септември 159, ет. 3, ап. 23, срещу Мария Николова
Барбова чрез адвокат Лилия Попова, Пловдив,
бул. Шести септември 154, ет. 2; Петър Георгиев
Барбов чрез адвокат Лилия Попова, Пловдив,
бул. Шести септември 154, ет. 2.
НА 8.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 639/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
225/2015 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Колхида 1“ – ЕООД, чрез адвокат
Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1,
срещу Емилия Цветанова Пекова-Наумова чрез
адвокат Жанета Иванова, Несебър, ул. Иван
Вазов 4; Сотир Янков Наумов чрез адвокат
Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 2433/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3344/2015 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Красимира Иванова Димова чрез адвокат Юлиян
Георгиев Георгиев, Варна, ул. Г. Бенковски 79,
ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 60146/2016
(146/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 4953/2015 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19,
срещу Община Ботевград, Ботевград, пл. Освобождение 13.
Четвърто гражданско отделение, 60168/2016
(168/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 3624/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Николай Иванов Николов
чрез адвокат Венцислав Ортакчиев, София, ж.к.
Младост 3, бл. 370, вх. 1, ет. 10, ап. 56, срещу
„ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул.
Георги Бенковски 3.
Четвърто гражданско отделение, 60171/2016
(171/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 4223/2015 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Валентин Валериев
Стоянов чрез адвокат Кирил Николов, София,
бул. Македония 12, ет. 3; ДЗИ „Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул. Г. Бенковски 3.
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НА 8.03.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 53570/2015
(3570/2015 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2600/2014 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Сашко Кръстев Нурков чрез адвокат Чавдар Държиков, София,
ж.к. Манастирски ливади-изток, бул. България
81В, секция В, ет. 4, офис 14; „Сашко Кръстев
Н“ – ЕООД, чрез адвокат Чавдар Държиков,
София, ж.к. Манастирски ливади-изток, бул.
България 81В, секция В, ет. 4, офис 14, срещу
„Банка Пиреос България“ – АД, София, бул.
Цариградско шосе 115Е.
Четвърто гражданско отделение, 2750/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2876/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Недялко Михайлов Драганов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, ап. 13; Райна
Георгиева Димитрова чрез адвокат Маргарита
Димова, Пловдив, ул. Йоаким Груев 11, ет. 4,
ет. мансарден, срещу Милка Георгиева Александрова чрез адвокат Веска Александрова Дункова,
Асеновград, ул. Цар Иван Асен ІІ № 9В, ет. 3,
офис 7; Росица Стоянова Танчева чрез адвокат
Любина Тодорова Карамитева, Пловдив, ул.
Фредерик Жолио-Кюри 18, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 2926/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
56/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Кирил Димитров Маринков чрез
адвокат Лъчезар Димитров Кръстев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1, срещу Областна
дирекция на МВР – Пазарджик, пл. Съединение
3; Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
НА 9.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1141/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1057/2014 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Гамбино“ – ООД, с управител Стоян Неделчев Кадиев чрез адвокат
Тихомир Атанасов Божинов, Пловдив, бул. Цар
Борис Трети Обединител 33, ет. 1, ап. 9, срещу
Мюсюлманско изповедание чрез адвокат Калина
Савова Славкова, София, ул. Иван Денкоглу 38,
ет. 1, ап. 4, партер.
Четвърто гражданско отделение, 2518/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
384/2015 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Окръжен съд Русе, ул.
Александровска 57, Русе; Деян Петров Машков
чрез адвокат Димитър Рътков, Русе, ул. Хр. Г.
Данов 5, ет. 2, кантора 25; Районен съд Русе, ул.
Александровска 57, Русе, срещу Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 2956/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 59/2015 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Многопрофилна
болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев
Стоянов“ – АД, Ловеч, ул. Съйко Съев 27, срещу
Севинч Османова Сюлейманова чрез адвокат
Радосвета Василева Маджарова, Плевен, ул. Бък-
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стон 5, офис 14, и трета страна ЗАД „Виктория“
чрез адвокат Христо Монев Христов, София, ул.
Искър 69 – 71.
Четвърто гражданско отделение, 3244/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
72/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Тенур Асанова Асанова чрез адвокат Галина Ангелова Югова, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 68, ет. 3, офис 1, срещу Емил Любомиров Маричков чрез адвокат Антоанета Генчева
Баева, Пловдив, ул. Петко Каравелов 24, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 3351/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
430/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от МБАЛ „Света Анна – Варна“ – АД, Варна, бул.
Цар Освободител 100, срещу Национална здравноосигурителна каса чрез процесуален представител
гл. юрисконсулт Петя Иванова-Сотирова, Варна,
Районна здравноосигурителна каса – Варна, бул.
Цар Освободител 76Г.
Четвърто гражданско отделение, 60144/2016
144/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 3055/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Аглика Павлова Георгиева
чрез адвокат Юлиан Валентинов Радев, София,
ул. Стефан Караджа 2, срещу Групова практика
за специализирана помощ по хирургия „Юнион
Клиник“ – ООД, чрез адвокат Стоян Митков,
София, бул. Македония 4, ет. 1.
НА 13.03.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 60175/2016
(175/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 82/2016 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „Юробанк България“ – АД,
София, ул. Околовръстен път 260, срещу „Гео
Кар“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез синдика
Александър Георгиев Костадинов, София, ул.
Ангел Кънчев 26, ет. 2.
НА 15.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2858/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17425/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лиляна Георгиева Миладинова чрез
адвокат Георги Ангелов Стоянов, София, ул.
Любен Каравелов 5, партер; Стефан Цветанов
Миладинов чрез адвокат Георги Ангелов Стоянов,
София, ул. Любен Каравелов 5, партер; Виолета
Цветанова Колева чрез адвокат Георги Ангелов
Стоянов, София, ул. Любен Каравелов 5, партер,
срещу Светослав Павлов Димов чрез адвокат
Галина Величкова Христова, София, ж.к. Зона
Б-5, бл. 2, вх. Г, ет. 6, ап. 231.
Първо гражданско отделение, 3475/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3307/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Даниела Иванова Карагяурова чрез адвокат
Евгения Дойнова, Варна, ул. Македония 159, офис
2; Пламен Стоянов Илиев чрез адвокат Евгения
Дойнова, Варна, ул. Македония 159, офис 2; Зоя
Иванова Боева чрез адвокат Евгения Дойнова,
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Варна, ул. Македония 159, офис 2; Николинка
Иванова Грозева чрез адвокат Бранимир Балачев,
Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2; Детелинка
Иванова Андреева чрез адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2; Андрей
Димитров Андреев чрез адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2; Гроздю
Христов Грозев чрез адвокат Бранимир Балачев,
Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2.
НА 16.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2742/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3189/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Община „Родопи“, Пловдив, ул.
Софроний Врачански 1а, срещу Емил Людмилов
Цолов чрез адвокат Веселина Лъчезарова Бучкова,
Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 3180/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
703/2015 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Фадли Хамди Сеид чрез адвокат Снежка
Иванова, Шумен, ул. Съединение 68, вх. 2, ап. 20;
Метин Фадли Хамди чрез адвокат Снежка Иванова, Шумен, ул. Съединение 68, вх. 2, ап. 20; Недим
Фадли Хамди чрез адвокат Снежка Иванова,
Шумен, ул. Съединение 68, вх. 2, ап. 20; Ширин
Фадли Сабитова чрез адвокат Снежка Иванова,
Шумен, ул. Съединение 68, вх. 2, ап. 20, срещу
Васви Хамди Халваджи чрез адвокат Румяна
Михалева, Шумен, ул. Добри Войников 1.
Първо гражданско отделение, 3511/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
111/2016 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Румяна Радославова Чавдарова чрез адвокат
Петър Стефанов Мирчев, Смолян, бул. България
3, ет. 1, офис 113, срещу Асен Радославов Енергов
чрез адвокат Нелия Маринова, Смолян, ул. Хан
Аспарух 1; Сълза Сашева Енгерова чрез адвокат
Нелия Маринова, Смолян, ул. Хан Аспарух 1.
НА 16.03.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3165/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
660/2015 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Мирчо Стоев Люнгов чрез адвокат
Славка Димитрова, Пазарджик, ул. Петко Машев
11, ет. 2, офис 22, срещу Професионална гимназия
по икономика „Иван Илиев“, представлявана от
директора Ася Мирчева Бояджиева, чрез адвокат
Гергана Юрукова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2.
Трето гра ж данско отделение, 50 057/2016
(57/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 1332/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Грифтекс юнивърсъл корп.“
чрез адвокат Сергей Иванов Попов, Бургас, ул.
Сливн ица 31, ет. 1, срещу „Марвел Травъл“ – ООД,
чрез адвокат Ивайло Димитров, София, ул. Алабин 34, ет. 3.
Трето гра ж данско отделение, 61088/2016
(1088/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 785/2015 по описа на Апелативен съд
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Пловдив, подадена от Община Асеновград чрез
адвокат Христо Матеев, Пловдив, ул. Парчевич 2,
Бизнес център, офис 302, срещу „Номолос“ – ООД,
с управител Елисавета Жейнова чрез адвокат
Петър Тачев, Пловдив, ул. Четвърти януари 34.
НА 20.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3004/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
721/2015 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Елисавета Стефанова Вангелова чрез
адвокат Албена Милетиева, София, ул. Владайска
55, ет. 4, ап. 11, срещу Велин Ставрев Велинов,
Перник, ул. Пенчо Славейков, бл. 20, ап. 29.
Второ гражданско отделение, 3352/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
174/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Янка Стоянова Георгиева чрез адвокат
Диана Аспарухова, Варна, ул. Ген. Столипин 7,
ет. 1; Никола Стоянов Костов чрез адвокат Диана
Аспарухова, Варна, ул. Ген. Столипин 7, ет. 1,
срещу Стефка Иванова Йорданова чрез адвокат
Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10; Валя
Георгиева Господинова чрез адвокат Боян Жеков,
Варна, ул. Сан Стефано 10; Иван Георгиев Иванов
чрез адвокат Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано
10; Божанка Петкова Енева чрез адвокат Боян
Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10.
Второ гражданско отделение, 3439/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
72/2016 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Мустафа Исмаилов Хасанов, с. Камбурово, област Търговище, ул. Палатица 76, срещу
Кадрие Исмаилова Хасанова чрез адвокат Деян
Пантев, Търговище, ул. Преслав 2, ет. 1, офис 110;
Ирина Иванова Михайлова чрез адвокат Деян
Пантев, Търговище, ул. Преслав 2, ет. 1, офис 110.
Второ гра ж данско отделение, 60 023/2016
(23/2016 по описа на Първо търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
790/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, Пловдив, срещу „Пътинженеринг“ – ЕООД,
Пловдив, чрез адвокат Борис Михайлов, София,
ул. Княз Борис I № 96, ет. 1, ап. 3.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1334/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
187/2014 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Демо 48“ – ЕООД, с управител Георги Иванов Георгиев чрез адвокат
Габриела Николова, Велико Търново, ул. България 8, ет. 1, срещу Община Велико Търново чрез
адвокат Николина Митева, Велико Търново, ул.
Възрожденска 1а.
Първо търговско отделение, 2869/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
73/2015 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Бонка Петрова Кабакчиева
чрез адвокат Йордан Панов, Велико Търново,
бул. България 6а, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД,
София, ул. Калоян 1, ет. 6.
Първо търговско отделение, 107/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
275/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
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подадена от „Хаекон“ – ЕООД, чрез адвокат
Камен Чолов, София, ул. Николай Гогол 15,
срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Варна, ул. Мария-Луиза 21,
ет. 2, и трета страна Комисията за енергийно
и водно регулиране, София, бул. Княз Ал. Дондуков 8 – 10.
Първо търговско отделение, 375/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2017/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Михаил Владимиров Данданов чрез
адвокат Илияна Михайлова, София, ул. Княз
Борис I № 61; Александър Владимиров Данданов
чрез адвокат Борислав Беев, София, ул. Братя
Миладинови, ет. 1, ап. 3, срещу „Кулинар Еърпорт Център“ – АД, чрез адвокат Калоян Янков,
София, ул. Георги Бенковски 7, ет. 3.
Първо търговско отделение, 603/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
388/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Койчо Димитров Койчев чрез адвокати
Теодосия Панамска и Ангел Калайджиев, София,
бул. Александър Стамболийски 84, ет. 10, офиси
54 – 55, срещу „Ол Сийз Лимитед“ чрез адвокат
Васил Гошев, Варна, бул. Мария-Луиза 21, офис 2.
Първо търговско отделение, 731/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
723/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Светлана Суликова чрез адвокат
Анелия Попова, Варна, ул. В. Христов 15, ет. 1,
ап. 22, срещу Милко Петков Димов чрез адвокат
Веселин Панов, Варна, бул. Хр. Смирненски,
бл. 81, ет. 2, ап. 7; Тодор Николов Григоров
чрез адвокат Веселин Панов, Варна, бул. Хр.
Смирненски, бл. 81, ет. 2, ап. 7; Бояна Декова
Григорова чрез адвокат Веселин Панов, Варна,
бул. Хр. Смирненски, бл. 81, ет. 2, ап. 7; „Болкан
Инвестмънт Енд Ланд“ – ЕООД, чрез адвокат
Диана Стоянова, Варна, ул. Иван Рилски 37.
НА 20.03.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1039/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4290/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Хета Асет Резолюшън Ауто България“ – ООД, София, бул. Черни връх 1 – 3, срещу
Добринка Бялкова Янкова чрез адвокат Стоян
Тотев Динев, София, ул. Лавеле 32.
НА 21.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2874/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1801/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Дафинка Нйденова Стойкова чрез
адвокат Петър Милушев, София, ул. Цар Асен
22А; Пламен Атанасов Стойков чрез адвокат
Петър Милушев, София, ул. Цар Асен 22А, срещу Димитър Симеонов Симеонов чрез адвокат
Орлин Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4; Павлина Евлогиева Симеонова чрез адвокат Орлин
Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4; Екатерина
Симеонова Тодорова чрез адвокат Орлин Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4; Боян Първанов
Тодоров чрез адвокат Орлин Денков, София, ул.
Алабин 56, ет. 4; Екатерина Иванова Никова
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чрез адвокат Орлин Денков, София, ул. Алабин
56, ет. 4; Димо Мишел Ников чрез адвокат Орлин Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4; Рилка
Атанасова Ранчева чрез адвокат Орлин Денков,
София, ул. Алабин 56, ет. 4; Еленчо Николов
Груев чрез адвокат Орлин Денков, София, ул.
Алабин 56, ет. 4; Владимир Александров Митов
чрез адвокат Орлин Денков, София, ул. Алабин
56, ет. 4; Сашка Владимирова Митова чрез адвокат Орлин Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4;
Лучка Николова Стефанова чрез адвокат Орлин
Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4; „Булиммо
Ко“ – ЕООД, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 88, вх. А, ет. 8, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 2897/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
511/2015 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Мая Каменова Христова чрез адвокат
Станислава Давидова, Ловеч, ул. Стефан Караджа 3, офис 5; Марин Алексиев Христов чрез
адвокат Станислава Давидова, Ловеч, ул. Стефан
Караджа 3, офис 5; Ивайло Маринов Христов
чрез адвокат Станислава Давидова, Ловеч, ул.
Стефан Караджа 3, офис 5, срещу Красимир Съботинов Минчев чрез адвокат Миролюб Монов,
Луковит, ул. Възраждане 63; Валентин Николаев
Велков, с. Ъглен, област Ловеч, ул. Александър
Стамболийски 15, и трета страна Йонка Велкова Христова, София, бул. Ситняково 79, вх. Д;
Жозефина Гергова Ненова, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 44, вх. А, ап. 9; Веселина Николаева
Велкова, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 44, вх. А,
ап. 9; Георги Николаев Велков, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 44, вх. А, ап. 9; Анка Велкова
Нинова, София, ул. Гео Милев 8, вх. А.
Първо гражданско отделение, 3021/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
337/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Динка Йорданова Чакалова чрез
адвокат Петър Ников, Пловдив, ул. 4 януари
34, офис 11, срещу Христо Димитров Панчалиев чрез адвокат Сузана Алекова, Пловдив, ул.
Георги Петков 5, офис 3.
Първо гражданско отделение, 3117/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1241/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Юлия Костадинова Кендерлиева
чрез адвокат Николай Апостолов, Пловдив, бул.
Шести септември 144, ет. 1; Лиляна Костадинова
Димитрова чрез адвокат Николай Апостолов,
Пловдив, бул. Шести септември 144, ет. 1; Ангел Димитров Димитров чрез адвокат Николай
Апостолов, Пловдив, бул. Шести септември 144,
ет. 1; Йордан Христев Богданов чрез адвокат
Николай Апостолов, Пловдив, бул. Шести септември 144, ет. 1; Никола Георгиев Кендерлиев
чрез адвокат Николай Апостолов, Пловдив, бул.
Шести септември 144, ет. 1, срещу Радосвета
Димитрова Пенева чрез адвокат Веска Дункова, Асеновград, ул. Цар Иван Асен Втори 9в,
ет. 3; Веселин Вълев Пенев чрез адвокат Веска
Дункова, Асеновград, ул. Цар Иван Асен Втори
9в, ет. 3; Даниел Крумов Иванов, Асеновград,
ул. Клокотница 16; Емануил Крумов Иванов,
Асеновград, ул. Клокотница 16; Василка Петрова
Петрова чрез настойника є Емануил Крумов
Иванов, Асеновград, ул. Клокотница 16; Стоян
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Михаел Богданов, Асеновград, ул. Изложение
13; Михаела Михаел Богданова, Асеновград, ул.
Изложение 13, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 3342/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
96/2016 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Светла Орлинова Дуракова чрез адвокат Пенка
Пантелеева, Ловеч, Адвокатски колектив – Ловеч, срещу Алекси Ивайлов Асенов чрез адвокат
Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21,
ет. 2, офис 207; Росица Асенова Маринова чрез
адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207; Албена Асенова Анкова
чрез адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул.
Търговска 21, ет. 2, офис 207.
Първо гражданско отделение, 3343/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3420/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Живка Йорданова Иванова чрез
адвокат Димитринка Димитрова, Ямбол, ул.
Жорж Папазов 14, кантора 306, срещу Николай
Иванов Димов чрез адвокат Гергана Николова,
Провадия, ул. Александър Стамболийски 12.
Първо граж данско отделение, 60140/2016
(140/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 762/2015 по описа на Апелативен
съд Пловдив, подадена от „ТСБ – 92“ – ЕООД,
чрез адвокат Даниела Кърджалийска, Пловдив, ул. 4 ян уари 28, ет. 3, офис 13, срещ у
„Муси – 2008“ – ЕООД, чрез адвокат Пет ър
Костов, Пловдив, бул. Марица 88, вх. Б, ет. 1.
Първо граж данско отделение, 61341/2016
(1341/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 313/2015 по описа на Апелативен
съд Велико Търново, подадена от „Интерстрой
Груп“ – ЕООД, чрез управителя Ивайло Милчов Нинов чрез адвокат Михаил Мишев, Враца,
ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 506, срещу Община
Ябланица чрез адвокат Теодор Цачев, Тетевен,
ул. Иван Вазов 9.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3422/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
36/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Садие Шефкетова Пачеджиева чрез
адвокат Костадинка Богданова, гр. Гоце Делчев,
ул. Иван Вазов 12 А, ет. 1, срещу Скендер Янузов
Капсъзов чрез адвокат Ани Караметова-Мейзинева, гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 11; Найла Скендерова Капсъзова чрез
адвокат Ани Караметова-Мейзинева, гр. Гоце
Делчев, ул. Александър Стамболийски 11; Януз
Янузов Капсъзов чрез адвокат Ани Караметова-Мейзинева, гр. Гоце Делчев, ул. Александър
Стамболийски 11; Альоша Събинов Пачеджиев,
с. Горно Дряново; Селве Шефкетова Зайкова,
с. Дебрен; Юсеин Шефкетов Пачеджиев, с. Горно
Дряново; Сафие Шефкетова Пендева, с. Горно
Дряново.
Второ гра ж данско отделение, 60 028/2016
(28/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 1878/2014 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Рила – Комерс“ – ООД,
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София, район „Триадица“, бул. Витоша 102;
„Роялти“ – ЕООД, чрез адвокат Арно Артюн
Мамасян, София, ул. П. Парчевич 27.
Второ гра ж данско отделение, 60 062/2016
(62/2016 по описа на Първо търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
837/2015 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Димитър Илиев Терзиев, Велинград,
ул. Сергей Киров 2; Елена Николова Терзиева,
Велинград, ул. Сергей Киров 2; Недялка Русева Хрисчева, Велинград, ул. Стела Благоева 4;
Петър Христов Хрисчев, Велинград, ул. Стела
Благоева 4, срещу Кооперация „Кооперативен
съюз – Пазарджик“ чрез адвокат Атанас Георгиев Павлов, Пазарджик, ул. Шипка 2, и трета
страна Община Велинград, Велинград, бул. Хан
Аспарух 35.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 3437/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14135/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЗАД „Армеец“, София, ул. Стефан
Караджа 2, срещу „Вернисаж М“ – ЕООД, чрез
адвокат Георги Стоянов Хорозов, София, бул.
Ал. Стамболийски 130 – 132, ет. 3, офис 3.
НА 22.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1465/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1569/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Здравка Стефанова Бахчеванова
чрез адвокат Георги Бакалов,София, бул. Княз
Ал. Дондуков 11, ет. 6, срещу „СТЕТОН“ – ЕООД,
чрез особен представител Юлия Николова, София, ул. Любен Каравелов 42, ет. 1, ап. 1.
Второ търговско отделение, 2899/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
95/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от „РЕМУСС“ – ООД, Враца, ул. Васил
Кънчов 120, срещу Георги Венков Димитров,
Враца, ул. Иван Рилски 15, ет. 2.
Второ търговско отделение, 3310/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
107/2015 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Бил яна Пламенова Комсийска,
с. Карабунар; Силвана Янкова Тодорова, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1, срещу Застрахователно дружество „Бул Инс“ – АД, София,
бул. Витоша 17.
Второ търговско отделение, 602/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
240/2015 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Банка Пиреос България“ – АД, чрез адвокат Александър Кацарски,
София, ул. Парчевич 27, срещу Мария Маринова
Заркова чрез адвокат Иван Найденов, Плевен,
ж.к. Дружба, бл. 425, вх. Г, ап. 1.
Второ търговско отделение, 606/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
312/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Ей и Ес Солар България Фокс“ – ЕООД,
чрез адвокат Анжела Аршинкова, София, бул.
Арсеналски 7, ет. 1, ап. 1; „Ей и Ес Слар България
Вило“ – ЕООД, София, ул. Бачо Киро 8, ет. 2; „Ей
и Ес Слар България Монтан“ – ЕООД, София,
ул. Бачо Киро 8, ет. 2; „Ей и Ес Слар България
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Ренар“ – ЕООД, София, ул. Бачо Киро 8, ет. 2;
„Ей и Ес Слар България Геран“ – ЕООД, София,
ул. Бачо Киро 8, ет. 2; „Ей и Ес Слар България
Океан“ – ЕООД, София, ул. Бачо Киро 8, ет. 2,
срещу „Енерго – Про мрежи“ – АД, Варна, бул.
Владислав Варненчик 258, и трета страна Комисията за енергийно и водно регулиране, София,
бул. Княз Дондуков 8 – 10.
Второ търговско отделение, 904/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1590/2015 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Леониди“ – ООД, с у правител
Янчо Няголов чрез адвокат Миглева Христова,
Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1, срещу „Уникредит
Лизинг“ – ЕАД, с изпълнителни директори Левон
Карекин Хампарцумян и Андреа Казини чрез
адвокат Павлина Вълканова, Бургас, ул. Княз
Борис I № 2, ет. 1, офис 7.
Второ търговско отделение, 1464/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
278/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Радостина Атанасова Пирева чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10, срещу Застрахователна компания
„Олимпик“, клон България, София, бул. Гоце
Делчев 142А.
НА 23.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2367/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Красимир Минев Минев чрез адвокат
Гергана Великова, Шумен, ул. Добри Войников
9 – 13, офис 18, срещу ЗК „Уника“ – АД, София,
ул. Юнак 11 – 13.
Първо търговско отделение, 3265/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1035/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Държавен фонд „Земеделие“, София, бул.
Цар Борис III № 136, срещу Община Грамада, пл.
Мико Нинов 1, Грамада; „ГБС – Инфраструктурно
строителство“ – АД, София, ул. Дамяница 3 – 5.
Първо търговско отделение, 3444/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
147/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Арис – Инженеринг“ – ЕООД, чрез
адвокат Иван Недев, Пловдив, ул. Петко Каравелов 26, ет. 2, офис 11; „Стабил Ди“ – ЕООД,
с управител Деян Янков Стоянов чрез адвокат
Мариана Минчева, Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 4, Легис център, офис 4 – 9Б, срещу
„Моптед“ – ООД, чрез адвокат Иван Демерджиев,
Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Първо търговско отделение, 3539/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16113/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат Стефанова, София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 5,
офис 9; Йордан Тодоров Йорданов чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4.
Първо търговско отделение, 760/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2622/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св.
св. Кирил и Методий 17 – 19, срещу Община
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Аксаково чрез адвокат Весела Блажева, Варна,
ул. Възраждане 1, вх. Б, ет. 1, ап. 18; „Пътища
и мостове“ – ЕООД, Варна, ж.к. Бриз, ул. Д-р
Николай Коларов 3.
НА 27.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3143/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1379/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Вилма Пламенова Велкова чрез
адвокат Милена Златкова, София, бул. Витоша
1А, кантора 262, срещу Медицински център
„Репродуктивно здраве“ – ООД, чрез адвокат
Елиян Михайлов, София, ж.к. Разсадника, ул.
Христо Благоев 25 – 31; „Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение
Д-р Щерев“ – ЕООД, чрез адвокат Коста Щерев
Богацевски, София, ул. Цар Петър 10; ЗАД „Алианц България“ чрез адвокат Цветелина Милова,
София, ул. Проф. Милко Бичев 2, и трета страна
Мариан Емилов Александров, София, ж.к. Разсадника, ул. Христо Благоев 25 – 31.
Трето гражданско отделение, 3262/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8614/2015 по описа на Софийски градски съд,
пода дена от „Енигма Софт уер Гру п България“ – ООД, чрез адвокат Емилия Атанасова,
Самоков, ул. Отец Паисий 2, ет. 2, офис 4, срещу
Кирил Пламенов Панчев чрез адвокат Пламен
Лазаров Панчев, Плевен, ул. Неофит Рилски 88.
Трето гра ж данско отделение, 60 011/2016
(11/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2515/2015 по описа на Апелативен
съд София, подадена от „Фотоволтаик Дивелоп
мънт“ – ООД, чрез адвокат Нели Салтирова,
София, ул. Нишава 1 – 3, ет. 1, офис 1, срещу
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, ул.
Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център.
Трето гра ж данско отделение, 60 073/2016
(73/2016 по описа на Първо търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
787/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Първа инвестиционна банка“ – АД,
София, бул. Драган Цанков 37, срещу Здравка
Боянова Хаджиева чрез адвокат Лилян Йосифов
Сираков, Смолян, бул. България 3, ет. 1, ап. 10;
Евгени Христов Хаджиев чрез адвокат Лилян
Йосифов Сираков, Смолян, бул. България 3,
ет. 1, ап. 10; Владимир Христов Хаджиев чрез
адвокат Лилян Йосифов Сираков, Смолян, бул.
България 3, ет. 1, ап. 10; „Хенди“ – ООД, чрез
адвокат Лилян Йосифов Сираков, Смолян, бул.
България 3, ет. 1, ап. 10.
Трето гра ж данско отделение, 60102/2016
(102/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 116/2016 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Енис Деянов Велинов,
с. Помен, област Русе, ул. Иван Вазов 21; Айше
Ха лилова Велинова, с. Помен, област Русе,
ул. Иван Вазов 21; Зоя Димитрова Велинова,
гр. Дулово, област Силистра, ул. Христо Ботев
99; Алдин Исаев Велинов, с. Помен, област Русе,
ул. Иван Вазов 21, срещу „Дженерали застраховане“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков
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68, и трета страна Джафер Мехмедов Алиев
чрез адвокат Йордан Димитров Данев, Русе, ул.
Муткурова 53.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 298/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
457/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Аена Пламенова Драгова като майка и
законен представител на Борислава Бориславова
Николова чрез адвокат Марина Дикова, София,
ул. Георг Вашингтон 13, ет. 4; Аена Пламенова
Драгова като майка и законен представител на
Пресиана Бориславова Николова чрез адвокат
Марина Дикова, София, ул. Георг Вашингтон
13, ет. 4; Аена Пламенова Драгова като майка
и законен представител на Биляна Бориславова
Николова чрез адвокат Марина Дикова, София,
ул. Георг Вашингтон 13, ет. 4, срещу „Агрокапитал“ – АД, с изпълнителен директор Димитър
Велков Димитров чрез адвокат Петър Тачев,
Пловдив, ул. Четвърти януари 34, офис 11.
Първо търговско отделение, 378/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
496/2015 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Държавен фонд „Земеделие“ чрез
процесуален представител Десислава Петрова,
Плевен, ул. Васил Левски 1, срещу Николай
Цанев Георгиев чрез адвокат Николай Диков,
Плевен, ул. Катя Попова 2, ет. 3, офис 12.
Първо търговско отделение, 446/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3318/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Вършец – Негован“ – ООД, с управител Игнат Николов Добрев чрез адвокат
Лилия Митева, София, ул. Двадесети април
13, ет. 1, срещу Община Вършец чрез адвокат
Веселин Найденов, София, ул. Дякон Игнатий
4, ет. 1, ап. 1.
Първо търговско отделение, 650/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2100/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Тоти Ценов Геновски чрез адвокат
Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8; Татяна Веселинова Геновска чрез адвокат
Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8, срещу Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, с изпълнителни директори Мария
Масларова-Гъркова и Павел Димитров,София,
бул. Черни връх 51Д, и трета страна Ваньо Цонов
Петков, с. Малорад, област Враца.
НА 28.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3521/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
384/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Летище София“ – ЕАД, София, бул.
Христофор Колумб 1, срещу Григор Атанасов
Григоров чрез адвокат Пламен Чолаков, София,
ул. Марко Балабанов 2а, ет. 2, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 3567/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
315/2016 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Земеделска кооперация за производство и услуги „Дрен“ чрез адвокат Иван
Моцов, Плевен, ул. Катя Попова 2, ет. 3, офис
15, срещу Анатолий Иванов Недев чрез адвокат
Анита Димчева, Плевен, ул. Ал. Стамболийски
1, офис 304.
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Трето гра ж данско отделение, 61279/2016
(1279/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2277/2015 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Даниела Тодорова Гълъбова чрез адвокат Иванка Андреева, София,
ул. Цар Асен 16, ет. 4, ап. 8, срещу „Прокредит
Банк (България)“ – ЕАД, чрез адвокат Анелия
Бачева-Димитрова, София, ул. Денкоглу 15А,
ет. 3, ап. 5.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 84/2016, по ка
сационна жалба срещу решението по гр. дело
33/2015 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Миркат“ – ООД, София, ул. Поп Грую 96,
срещу ЕТ Цонко Костадинов Цонев с фирма
„Петя Цонева – Цонко Цонев“, Русе, ул. Даскал
Аверкий 47.
Второ т ърговско отделение, 817/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2377/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цвета Митова Добрева чрез адвокат Бисер Ковачев, София, ул. Тунджа 32 – 34,
ет. 3, ап. 15, срещу Застрахователно дружество
„Бул Инс“ – АД, чрез адвокат Мартин Мънчев,
София, ул. Лавеле 19.
НА 29.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3433/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
132/2016 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Регионална здравна инспекция – Видин,
ул. Цар Симеон Велики 76, Видин, срещу Емил
Тодоров Лилов, Видин, ул. Христо Ботев 30,
вх. Б, ет. 3, ап. 26.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 563/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
505/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Ботьо Георгиев Ботев чрез адвокат
Антони Запрянов, Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 2, офис 2 – 3А, срещу Сдружение с
нестопанска цел „Панов връх“ – Перущица, чрез
адвокат Румяна Моллова, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48, ет. 1, офис 105.
НА 30.03.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2665/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1036/2015 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Национална здравноосигурителна
каса чрез адвокат Валентин Тодоров Иванов,
Плевен, ул. Полтава 4, вх. Б, ап. 2, срещу Пенка
Стефанова Костадинова чрез адвокат Ивайло
Ценкулов, Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 4, кантора 30.
Трето гражданско отделение, 2755/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4817/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Николай Борисов
Миланов чрез адвокат Валентина Иванова, София, ул. Тунджа 12А.
Трето гражданско отделение, 2817/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
47/2016 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Община Видин, пл. Бдинци 2, Видин,
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срещу Валентин Кирилов Борисов, действащ като
собственик на фирма ЕТ „Сова – 7 Валентин
Борисов“ чрез адвокат Лилия Станчева, Видин,
ул. Шести септември 17; „Аулет“ – ЕООД, чрез
адвокат Лилия Станчева, Видин, ул. Шести
септември 17; „Елф – 7“ – ЕООД, чрез адвокат
Лилия Станчева, Видин, ул. Шести септември
17; „Один – 7“ – ЕООД, Видин, ул. Дунавска 32.
Трето гражданско отделение, 2943/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13754/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Национален център по трансфузионна хематология чрез адвокат Марияна Петкова,
София, ул. Тинтява 14, ап. 17, срещу Маргарита
Вълкова Велкова чрез адвокат Елена Велкова,
София, ул. 20 април 19.
Трето гражданско отделение, 3186/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
185/2016 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Даниела Александрова Иванова чрез
адвокат Анита Димчева, Плевен, ул. Александър
Стамболийски 1, ет. 3, офис 304, срещу Професионална гимназия по лозарство и винарство
„ А лекса н д ър С та мбол и йск и“, П левен, ж.к.
Сторгозия 97.
Трето гра ж данско отделение, 60103/2016
(103/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 840/2015 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от „Юнитри“ – ЕООД, чрез
адвокат Томина Томова, Варна, ул. Шипка 18,
ет. 3, офис 301; Йордан Атанасов Димов чрез
адвокат Томина Томова, Варна, ул. Шипка 18,
ет. 3, офис 301, срещу „Уникредит Лизинг“ – ЕАД,
чрез адвокат Светлана Костадинова Димова,
Варна, ул. Бдин 21А, ет. 1, офис 4.
438
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Генади Тенев
Тенев – държавен служител, инспектор, старши
разследващ полицай в отдел „Разследване“ при
ОД – МВР, Бургас, с работно място РУ – Средец, зам.-председател на УС на СФС – МВР, с
адрес Бургас, ж.к. Меден рудник 21, вх. 3, ет. 5,
ап. 46, и Синдикална федерация на служителите
в Министерството на вътрешните работи с адрес
София, ул. Иван Вазов 42, ет. 2, ап. 7, представлявана от зам.-председателя на управителния
съвет Красимир Колев Костов, с която се оспорва
Заповед № 8121з-663 от 5.06.2015 г., издадена от
министъра на вътрешните работи, по която е
образувано адм. д. № 12935/2016 г. по описа на
Върховния административен съд, насрочено за
27.03.2017 г. от 11 ч. в зала № 3.
607
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против разпоредба на чл. 54, ал. 4
от Наредба № 1 за осигуряване на обществения
ред, спокойствието и сигурността на гражданите,
за опазване на общинска собственост и околната
среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър, в санкционната є част, а
именно: „глоба в размер от 100 до 500 лв.“, поради противоречие с разпоредбите на чл. 76, ал. 3
АПК, чл. 8 ЗНА и чл. 178 ЗДвП. По оспорването
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е образувано адм. д. № 2557/2016 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
9.03.2017 г. от 10 ч.
568
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 1/2017 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХХХІV състав, по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, против чл. 2, т. 6 от
Наредбата за обществения ред в община Аврен,
приета от ОбС – с. Аврен, с Решение № 186 по
протокол № 11 от 25.07.2012 г. Съдът указва, че
всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение
на делото. Производството по делото е насрочено
за 16.03.2017 г. от 16 ч.
653
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
областния управител на област Кърджали на
т. 1 и 2 от Решение № 284 от протокол № 16 от
15.12.2016 г. на ОбС – Кърджали. С т. 1 от това
решение на основание чл. 66 ЗМДТ, глава ІІІ,
раздел І от същия закон и чл. 23 от Наредбата
за определяне и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Кърджали ОбС – Кърджали, е приел план-сметка
за дейностите по управление на отпадъците за
2017 г. по обобщени показатели; с т. 2 от решението на основание чл. 62, 63, 67 ЗМДТ и чл. 25 от
Наредбата за определяне и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на
община Кърджали ОбС – Кърджали, е определил
размера на такса битови отпадъци за 2017 г. По
оспорването е образувано адм. д. № 201/2016 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.02.2017 г. от 10 ч.
637
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Михаил
Крушовски – прокурор при Районна прокуратура – Дупница, срещу Наредбата за обществения
ред и опазване на общинските и други имоти за
общо ползване на територията на община Дупница в частта по чл. 36, ал. 1, т. 4 и чл. 47, ал. 2,
по което е образувано адм.д. № 364/2016 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 17.03.2017 г. от 10 ч.
619
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Васко Петков Иванов и Ваня Петкова
Иванова, двамата с посочен адрес: с. Брестница,
община Ябланица, ул. Единство 3, срещу Заповед № 1094 от 11.10.2016 г. на кмета на община
Ябланица, с която е одобрен план за изменение
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III-882 и
IV-882 от кв. 64 на с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч, по която е образувано адм.д.
№ 323 по описа за 2016 г. на Административния
съд – Ловеч. Заинтересуваните лица могат да
подадат молба за конституиране като ответници

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

по адм.д. № 323/2016 г. на Административния
съд – Ловеч, в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
621
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на Стефан Георгиев Янев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик,
против разпоредбата на чл. 33 във връзка с чл. 2,
т. 6 от Наредбата за обществения ред в Община
Пазарджик. По протеста е образувано адм. дело
№ 992 по описа на Административния съд – Пазарджик за 2016 г., насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 8.02.2017 г. от 11,15 ч.
715
Административният съд – Перник, обявява на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Перник,
срещу чл. 42, ал. 1 в частта: „или придобили право за строеж върху общинска земя – урегулиран
поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината“, от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета с Решение № 82
от 27.08.2008 г. на Общинския съвет – гр. Трън.
Образувано е адм. д. № 608/2016 г. по описа на
Административния съд – Перник.
654
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор от
РОП срещу чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи общинска собственост, приета с
Решение № 151 по протокол № 16 от 28.11.2008 г.,
изм. и доп. с Решение № 355 по протокол № 33
от 30.03.2010 г., изм. и доп. с Решение № 195 по
протокол № 18 от 31.01.2013 г., изм. и доп. с Решение № 100 по протокол № 10 от 30.05.2016 г.,
изм. и доп. с Решение № 118 по протокол № 11
от 30.06.2016 г. на Общинския съвет – гр. Сливо
поле, само в частта є „еднолични търговци и
физически лица“. Претендира се отмяна на оспорената разпоредба само в частта є „еднолични
търговци и физически лица“. Въз основа на протеста е образувано адм.д. № 439/2016 г. по описа
на Административния съд – Русе, VII състав,
насрочено за 1.03.2017 г. от 10,30 ч.
616
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпил
протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата
на чл. 63, ал. 1, т. 5.5.1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от
Наредбата за обществения ред при използване на
превозни средства и общи площи на територията
на община Стара Загора, приета с Решение № 129
от 28.07.2011 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, с последващи изменения и допълнения,
последните приети с Решение № 263 от 31.03.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, по който
е образувано адм. д. № 611/2016 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 9.03.2017 г. от 10,30 ч.
620
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че по жалба
на Маргарита Въкова Добрева от Хасково е
образувано а.д. № 466/2016 г. по описа на съда.
Предмет на делото е Решение № 241 от 22.07.2016 г.
на ОбС – Хасково (ДВ, бр. 64 от 2016 г.), за одоб
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ряване на ПУП – ПУР на жилищен район Куба с
обхват имотите в район 705 от КК на гр. Хасково
и част от имотите от район 706, разположени
северно от имот с идентификатор 77195.706.259
(УПИ I), кв. 10 по плана на гр. Хасково, в частта на имот с идентификатор 77195.706.174 по КК
на града и имот с идентификатор 77195.705.759.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, като подадат писмена молба със
съдържание и приложения, посочени в чл. 215,
ал. 5 – 6 ЗУТ.
588
Велинградският районен съд съобщава на
Ленван Омарович Качарава, роден на 2.02.1976 г.
в Република Грузия, с неизвестен към момента
адрес за призоваване, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ в канцеларията на съда
за получаване на препис от исковата молба и
приложенията към нея за отговор по чл. 131
ГПК като ответник по гр.д. № 1316/2016 г. с
предмет на делото чл. 49 СК, заведено от Албена Костадинова Дангулева от с. Кладница,
община Перник.
617
Велинградският районен съд съобщава на
Бирендра Хадка, роден на 18.05.1990 г. във Федерална република Непал, с неизвестен към
момента адрес за призоваване, да се яви в съда
в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в канцеларията на
съда за получаване на препис от исковата молба
и приложенията към нея за отговор по чл. 131
ГПК като ответник по гр.д. № 1200/2016 г. с
предмет на делото чл. 49 СК, заведено от Катрин
Руменова Сукалинска от Благоевград.
618
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 10398/2007 г. за политическа партия с наименование „Обединени земеделци“, както следва:
Вписва Устав на политическа партия „Обединени
земеделци“, приет на Четвъртия редовен конгрес,
проведен на 29.10.2016 г., който представлява
неразделна част от настоящото решение. Вписва членове на Постоянното присъствие: Емил
Стоянов Йончев, Георги Симеонов Зарков, Таня
Янкова Тодорова, Димитър Иванов Иванов,
Венцислав Васков Петков, Снежана Борисова
Сутулова, Людмила Кирилова Лозанова, Паулина
Димитрова Христова, Иван Георгиев Стоилов,
Симеон Асенов Стоилков, Георги Василев Ташев,
Ангел Колев Иванов, Красимир Василев Вълев,
Иван Георгиев Цанков. Вписва председател на
Върховния контролно-ревизионен съвет – Зара
Начева Клисурова. Вписва членове на Върховния
контролно-ревизионен съвет: Десислава Янушова Желязкова, Мая Стоянова Петрова, Живка
Колева Танчева, Никола Борисов Богданов,
Станимира Петрова Милчева, Лъчезар Василев
Вълев, Никола Диков Пеловски, Милош Илиев
Милушев, Здравко Георгиев Дингилев, Йордан
Вичков Йорданов. Вписва председател на ПП
„Обединени земеделци“ – Петя Ставрева Ставрева. Партията се представлява от председателя
Петя Ставрева Ставрева.
666
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2. – Управителният съвет на сдружение „Международна асоциация за бизнес инициативи“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
1.03.2017 г. в 9 ч. в София, ул. Триадица 5, вх. Б,
ет. 4, офис 406, в седалището на сдружението
извънредно заседание на общото събрание на
учредителите при следния дневен ред: 1. избор на
председател, секретар и протоколчик на общото
събрание; 2. заличаване на член-учредител на
общото събрание поради смърт и приемане на
нов; 3. заличаване на член на управителния съвет
поради смърт и приемане на нов; 4. промяна на
адрес и седалище на управление; 5. приемане
на промени в устава и подписването му; 6. организационни.
699
1. – Управителният съвет на сдружение „Международен форум за бизнес инициативи“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 1.03.2017 г.
в 9 ч. в София, ул. Триадица 5, вх. Б, ет. 4, офис
406, в седалището на сдружението извънредно
заседание на общото събрание на учредителите
при следния дневен ред: 1. избор на председател,
секретар и протоколчик на общото събрание; 2.
заличаване на член-учредител на общото събрание
поради смърт и приемане на нов; 3. заличаване
на член на управителният съвет поради смърт и
приемане на нов; 4. промяна на адрес и седалище
на управление; 5. приемане на промени в устава
и подписването му; 6. организационни.
698
6. – Управителният съвет на Спортен клуб
тенис на маса „Локомотив“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 15.03.2017 г. от 17 ч. в София,
бул. Рожен 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклад от управителния съвет за дейността на
сдружението; 2. приемане на финансов отчет за
2016 г.; 3. приемане на проектобюджет на сдружението за 2017 г.; 4. приемане на нови членове на
общото събрание; 5. освобождаване от длъжност
и отговорност на председателя и членовете на
управителния съвет; 6. избор на председател и
управителен съвет.
740
1. – Управителният съвет на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 15.03.2017 г. в 17 ч. в София,
ул. Струмица 1А, ап. 2, при следния дневен ред:
1. одобряване на годишния финансов отчет и на
доклада за дейността на сдружението през 2016 г.;
2. освобождаване на член на управителния съвет
и избор на нов член на управителния съвет на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от регистрираните за участие в
събранието членове на сдружението.
745
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Родителски алианс „Благополучие в детската градина 2008“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 16.03.2017 г. в
17 ч. в София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Дел-
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чев, ул. Златишки проход 57, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на доклад-отчет
на УС за дейността на сдружението през 2016 г.;
2. обсъждане и приемане на годишен счетоводен
отчет за дейността на сдружението през 2016 г.;
3. освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност за дейността им през
2016 г.; 4. обсъждане и приемане на проект на
УС за годишна програма за 2017 г. за осъществяване на дейността на сдружение „Родителски
алианс „Благополучие в детската градина 2008“;
5. приемане бюджет на сдружението за 2017 г.;
6. освобождаване от длъжност на членове на
управителния съвет на сдружението и избор на
нови членове на управителния съвет на СНЦ с
наименование „Родителски алианс „Благополучие
в детската градина 2008“ съгласно направените
предложения и издигнати кандидатури; 7. разни.
Материалите за събранието ще бъдат на разположение на членовете на сдружението на адреса на
управление в София, район „Триадица“, ж.к. Гоце
Делчев, ул. Златишки проход 57, всеки работен
ден от 8 до 18 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден и на същото място в 18 ч. независимо
от броя членове на сдружението, регистрирали
се за участие в общото събрание.
667
1. – Управителният съвет на „Клуб по конен
спорт „Аполон“ – София, на основание чл. 12,
ал. 1, т. 7 от устава във връзка с чл. 26, ал. 1 и
2 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 20.03.2017 г. в 10,30 ч., което ще се проведе
съгласно разпоредбите на устава в София, р-н
„Искър“, кв. Дружба 1, бл. 43, вх. А, ет. 5, ап. 105,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за прекратяване на сдружението; 2. обявяване
на начало на процедура по ликвидация на сдружението; 3. обявяване на начало на прекратена
дейност на сдружението; 4. определяне на срок
на ликвидацията; 5. приемане на първоначален
ликвидационен отчет и баланс; 6. избиране на
ликвидатор на сдружението; 7. определяне на
възнаграждението на ликвидатора на сдружението. Писмените материали за общото събрание
ще бъдат на разположение на всички членове на
сдружението на адрес: София, р-н „Искър“, кв.
Дружба 1, бл. 43, вх. А, ет. 5, ап. 105, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Поканват се всички членове на
сдружението или упълномощени от тях лица да
присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
578
5. – Управителният съвет на сдружение „Институт за насърчаване на професионалното образование и обучение“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 20.03.2017 г. в 13 ч. в София, район
„Възраждане“, ул. Братя Миладинови 12, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. промяна в името на
сдружението; 2. промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; 3. приемане на
нови правила и ред за развитие и осъществяване
на иновативни услуги, социално предприемачество
и нови правила за общественополезна дейност;
4. приемане на правила и последващи дейности
за предоставяне на социални услуги за деца и
пълнолетни лица; 5. освобождаване на Михаил
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Николаев Николов като член на УС; 6. прием на
нови членове на сдружението; 7. избор на нов член
на УС; 8. освобождаване на Михаил Николаев
Николов като член на сдружението; 9. освобождаване на Кирил Богомилов Гьолев като член на
сдружението; 10. други промени в управлението
на сдружението и устава; 11. приемане на нов
устав на сдружението, отразяващ промените по
предходните точки от дневния ред. Регистрацията
на членовете ще се извършва от 12 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
631
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските
ползватели на дървесина“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 21.03.2017 г. в 12 ч. в София, бул. България,
Бокар 18, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за дейността на сдружението за 2016 г.;
2. приемане на доклад по чл. 38 ЗЮЛНЦ; 3.
приемане на ГФО на сдружението за 2016 г.; 4.
промени в устава; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
632
4. – Управителният съвет на сдружение Тенис клуб „Левски – София“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 21.03.2017 г. в 18 ч. в София, Борисовата
градина, сградата на клуба, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба през 2016 г.;
2. приемане на бюджет на клуба за 2017 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС за 2016 г.; 4. приемане на одиторския доклад
за 2016 г.; 5. избор на одитор за 2017 г.; 6. избор
на нов управителен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
706
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация по водите (БАВ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на
4.04.2017 г. в 16 ч. в сградата на Интер Експо Център, София – зала „Витоша“, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на БАВ през 2016 г.; 2. приемане на доклад на
контролния съвет; 3. представяне на бизнес план
на БАВ 2017 – 2021 г.; 4. приемане на програма
за дейността на БАВ през 2017 г.; 5. приемане на
размера на членския внос за 2017 г.; 6. приемане
на бюджет на БАВ за 2017 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се членовете да
участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители.
577
1. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел „Сдружение Футболен
клуб Белослав 1918 г.“ – Белослав, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 29.03.2017 г. в 17 ч. в заседателната
зала на Община Белослав при следния дневен
ред: 1. приемане и освобождаване на членове;
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2. отчетен доклад; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. сваляне на отговорност от досегашния
УС. Според чл. 28 от устава на сдружението съб
ранието е законно, ако присъстват половината от
членовете. Ако в обявения ден и час не се яви
необходимият брой членове, събранието може да
започне един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ.
540
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Яхт клуб Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
12.03.2017 г. в 10 ч. в конферентната зала на
хотел „Одесос“ – Варна, бул. Сливница 1, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за
2016 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на бюджета на сдружението за 2016 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на УС и
КС за изтеклия период; 5. приемане на бюджет
на сдружението за 2017 г.; 6. промени по устава
на сдружението; 7. обсъждане на членски внос;
8. потвърждаване на нови членове; 9. приемане
на клубни правилници; 10. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и се провежда независимо
от броя на присъстващите членове.
609
3. – Управителният съвет на „Сдружение
за любителски риболов Мичел 2010“ – Велико
Търново, на основание чл. 12, ал. 1, т. 7 от устава
във връзка с чл. 26, ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 20.03.2017 г. в 10,30 ч.,
което ще се проведе съгласно разпоредбите на
устава във Велико Търново, ул. Краков 10, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
прекратяване на сдружението; 2. обявяване на
начало на процедура по ликвидация на сдружението; 3. обявяване на начало на прекратена
дейност на сдружението; 4. определяне на срок
на ликвидацията; 5. приемане на първоначален
ликвидационен отчет и баланс; 6. избиране на
ликвидатор на сдружението; 7. определяне на
заплатата на ликвидатора на сдружението. Писмените материали за общото събрание ще бъдат на
разположение на всички членове на сдружението
на адрес: Велико Търново, ул. Краков 10, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Поканват се всички
членове на сдружението или упълномощени от
тях лица да присъстват. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
579
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Национален събор на овцевъдите в България“ – Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 23.03.2017 г. в 9 ч. в офиса
на сдружението във Велико Търново, ул. Никола Габровски 25А, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за промяна седалището и
адреса на управление на сдружението; 2. доклад
за дейността на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден и
на същото място.
657
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1. – Управителни ят съвет на Стопанск а
камара – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 27.03.2017 г. в 16 ч. във Велико Търново,
ул. Ниш 5, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението за периода 2011 – 2016 г.; 2. финансов
отчет за дейността на сдружението за периода
2011 – 2016 г.; 3. обсъждане и приемане на промени
в устава на сдружението; 4. избор на управителен
и контролен съвет на сдружението; 5. обсъждане
и приемане на насоки за бъдеща дейност. При
липса на кворум на основание чл. 17 от устава на
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 17 ч. на същото място на същата дата
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
684
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ТАИС“, Горна Оряховица, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 20.03.2017 г. в 17 ч. в гр. Горна
Оряховица, ул. Панайот Цвикев 68, при дневен
ред: вземане на решение за прекратяване на
сдружение „ТАИС“, откриване на производство
по ликвидация и назначаване на ликвидатор. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
622
1. – Управителният съвет на Ловно сдружение „Ивайловград“ на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 3 и 5, чл. 30, т. 21 от устава на сдружението свиква общо събрание на
17.03.2017 г. в 17 ч. в Клуба на ловеца, Ивайловград, ул. България 46, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на
сдружението за 2016 г.; 2. отчет за дейността на
контролния съвет за 2016 г. и финансов отчет за
същата година; 3. приемане на бюджета за 2017 г.;
4. определяне на размера на членския внос за
2018 г.; 5. промени в устава на сдружението; 6.
избор на управителен съвет и контролен съвет;
7. избор на председател на управителния съвет
и председател на контролния съвет; 8. разни.
Поканват се всички избрани делегати на общи
събрания на ловните дружини да присъстват
на общото събрание. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на делегатите
в офиса на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 7 от
устава на Ловно сдружение „Ивайловград“ общото
събрание на дружеството ще се проведе в 18 ч. на
17.03.2017 г. на същото място и при същия дневен
ред, колкото и делегати да са регистрирани.
575
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Форта – Костенец“ – гр. Костенец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
СК „Форта – Костенец“ на 18.03.2017 г. в 14 ч. в
гр. Костенец, ул. Боровец 73, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на клуба;
2. финансов отчет за 2016 г.; 3. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
656
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза Туристическо дружество „Перун“, гр. Кресна, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3
ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25, ал. 1 и 2 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 25.03.2017 г. в 15 ч.
в гр. Кресна, ул. Струма 6, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред на събранието;
2. избор на председател на управителния съвет;
3. избор на членове на управителния съвет; 4.
приемане на нови пълноправни членове; 5. изключване на пълноправни членове; 6. приемане на
промени в устава; 7. разисквания по предложение
за разширяване на кръга на дейност на ЮЛНЦ
„Перун“; 8. приемане и вписване на нови дейности на ЮЛНЦ „Перун“ в обществена полза; 9.
предложения за обсъждане на други актуални за
сдружението въпроси, в т.ч. обсъждане на развитието на сдружението. Поканват се всички членове
лично или чрез упълномощени представители да
присъстват на общото събрание. Юридическите
лица, членове на сдружението, участват в общото
събрание чрез законните си представители или
чрез писмено упълномощени за това лица. При
липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от
устава и на чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 17 ч.
723
19. – Управителният съвет на Сдружението
за взаимопомощ на учителите – Пазарджик, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на сдружението на 23.03.2017 г. в 18,30 ч.
в Пазарджик в ресторант „Рони“ (намиращ се в
сградата на театъра) при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на СВУ за 2016 г. и
приемане на предложения за решения за 2017 г.;
2. отчетен доклад за дейността на РК към СВУ
за 2016 г.; 3. приемане на проектобюджета и щата
на СВУ за 2017 г. Материалите за събранието са
на разположение на членовете в офиса на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
539
7. – Управителният съвет на сдружение „Радиолюбителски клуб – Пловдив“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове на
общо събрание на сдружението на 17.03.2017 г. в
18 ч. в зала 1 на ДФ 112 (ул. В. Соколов 2) – Пловдив, при следния дневен ред: 1. утвърждаване на
членове на сдружението; 2. отчет на дейността на
сдружението за 2015 г. 3. гласуване на промени
в устава; 4. приемане на устройствен правилник.
537
3. – Управителният съвет на сдружение „Клъстер Тракия Икономическа зона“ – Пловдив, на
основание т. II.22 от устава, чл. 26 ЗЮЛНЦ и протокол от 12.01.2017 г. свиква редовно общо събрание
на сдружението за 2017 г. на 12.05.2017 г. в 18 ч. по
седалището и адреса му на управление – Пловдив,
бул. Марица 154, Сграда „Хеброс“, блок А, ет. 10,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението; проект за решение: ОС
прима като членове на сдружението заявителите
съгласно предложението на УС; 2. приемане на
отчета на управителния съвет за дейността на
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сдружението през 2015 г. – 2016 г.; проект за решение: ОС прима отчета на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2015 г. – 2016 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2015 и за 2016 г.; проект за решение: ОС
прима годишния финансов отчет на сдружението
за 2015 и за 2016 г.; 4. участие на сдружението в
различни програми, финансирани със средства
от държавния бюджет на Република България
и/или на Европейския съюз; проект за решение:
1. ОС одобрява и приема участие на сдружение
„Клъстер Тракия Икономическа зона“ – Пловдив,
в различни програми, финансирани със средства
от държавния бюджет на Република България и/
или на Европейския съюз за 2016 г., 2017 г. и за
всички бъдещи периоди; 2. ОС одобрява всички
действия и решения на УС за това участие и
възлага/оправомощава управителния съвет да
извършва всички действия и да подготвя и представя всички документи в тази връзка, в т.ч. и по
отчитането, както и да представлява сдружението
пред съответните държавни и общински органи,
агенции, комисии, фондации, банки и други организации и лица; 5. разни. При липса на кворум
съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ, респ. т. 2.25 от устава,
събранието ще се отложи с един час по-късно
на същата дата, на същото място и при същия
дневен ред и ще се проведе независимо от това,
колко членове се явят.
538
12. – Управителният съвет на Клуб по конен
спорт „Екуестре“ – Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 22.03.2017 г. в 10 ч. в Русе, ул. Ниш
32, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС; 2. освобождаване на председателя
на управителния съвет на сдружение Клуб по
конен спорт „Екуестре“; 3. избор на нов председател и нов член на управителния съвет на клуба;
4. промяна на чл. 25, т. 3 от устава на клуба; 5.
обсъждане насоките на работа на клуба. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
633
509. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
на Английска гимназия „Гео Милев“ – Русе,
съгласно чл. 13 от устава и на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.03.2017 г.
в 18 ч. в стая № 4 на АГ „Гео Милев“ – Русе,
при следния дневен ред: 1. информиране на
членовете на настоятелството за текущото финансово състояние на настоятелството и извършените дейности; 2. приемане на нови членове
на настоятелството и освобождаване на стари;
3. изменения и допълнения в устава на училищното настоятелство, включително свързаните с
промяна на статута на сдружението от частна в
обществена полза; 4. освобождаване на членовете
на досегашния съвет на настоятелите поради
изтичане на мандата; 5. избор на нов съвет на
настоятелите на училищното настоятелство; 6.
обсъждане на други предложения и въпроси,
касаещи правомощията и дейността на училищното настоятелство; 7. разни.
651
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8. – Адвокатският съвет на Русенската адвокатска колегия на основание чл. 109, ал. 2 във
връзка с чл. 83 ЗА кани членовете на извънредно общо събрание за избор на председател на
26.03.2017 г. в 9 ч. в конферентната зала на Адвокатската колегия – Русе – ул. Александровска 71,
ет. 3, при дневен ред – избор на председател на
Адвокатската колегия – Русе. При липса на кворум
общото събрание ще се проведе в 10 ч.
542
23. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Руй“ – Трън, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълномощниците на 24.03.2017 г. в 10 ч. в ресторант-гостилница на
пл. Владо Тричков в гр. Трън при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС на ЛРС „Руй“ за
2016 г.; 2. отчет на КК за 2016 г.; 3. приемане на
програма за работа на сдружението през 2017 г.;
4. финансов отчет за 2016 г. и бюджет за 2017 г.; 5.
утвърждаване на сумата за членски внос за 2018 г.;
6. избор на ръководни органи на сдружението и
упълномощени представители за НЛРС – СЛРБ;
7. промяна в устава на сдружението; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
541
1. – Управителният съвет на СНЦ „Организация на животновъдите в Дорково“, с. Дорково,
област Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 17, ал. 2 от устава свиква редовно годишно
ОС на членовете на сдружението на 6.04.2017 г.
в 18 ч. в сградата на читалище „Св. св. Кирил и
Методий“ в с. Дорково при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на сдружението и разисквания по доклада; 2. приемане на бюджет за 2017 г.
на сдружението; 3. прекратяване на членството
в сдружението на членове, незаплатили членски
внос за две поредни години; 4. предложения за
други актуални за сдружението въпроси. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
725
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Футболен клуб „Земеделец – Елит“ – с. Козловец, област Велико Търново,
на основание чл. 26, ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ и чл. 19,
ал. 1 от устава на сдружението свиква редовно
годишно отчетно-изборно събрание на 8.04.2017 г.
в 18 ч. в административната сграда на кметството
в с. Козловец, община Свищов, област Велико
Търново, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през 2016 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2016 г.; 3. вземане
решение за промяна на наименованието на сдружението; 4. приемане емблема на сдружението; 5.
приемане изменение на устава на сдружението;
6. приемане на нови членове на сдружението; 7.
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избор на ръководни органи на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 22, ал. 1 от устава на сдружението общото
събрание ще се проведе в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
724
12. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство към ЦДГ „Щастливо
детство“ – с. Наум, област Шумен, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 3 и 4 от устава
на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 31.03.2017 г. в 16 ч. на адрес с. Наум,
община Каолиново, област Шумен, ул. Явор 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
отчет за дейността на сдружението през 2016 г.; 2.
освобождаване от отговорност на УС; 3. приемане
на изпълнението на бюджета за 2016 г.; 4. приемане
на план за дейността на сдружението за 2017 г.; 5.
промяна в наименованието на настоятелството;
6. промени в състава на управителния съвет; 7.
прием на нови членове и освобождаване на стари
членове; 8. промяна в устава на сдружението; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час (17 ч.)
на същото място и при същия дневен ред.
655
Светослав Енев Бакалов – синдик на сдружение „Туристическо дружество Веслец – Враца“,
БУЛ: 000190884, по т.д. № 94/2013 г. на Врачанския
окръжен съд на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 689 ТЗ обявява, че на 20.01.2017 г. е
съставен четвърти допълнителен списък на приети
и неприети вземания на кредиторите на сдружение „Туристическо дружество Веслец – Враца“.
На основание чл. 688 ТЗ списъкът е предоставен
на разположение на кредиторите на сдружение
„Туристическо дружество Веслец – Враца“ и на
длъжника в канцеларията на Врачанския окръжен
съд по т.д. № 94/2013 г.
742
Магдалена Димитрова Димитрова – ликвидатор на Фондация „Психично развитие и интеграция на деца с аутистична и постаутистична симптоматика“, в ликвидация по ф.д. № 399/2014 г. на
СГС, със седалище и адрес на управление София,
район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-18, бл. 8, ап. 67,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на фондацията да предявят своите
вземания в шестмесечен срок от обнародване на
поканата в „Държавен вестник“.
658
Радослав Анастасов Чолаков – ликвидатор на
сдружение в обществена полза „Сдружение Огнеборец Троян“, в ликвидация по ф.д. № 16/2015 г.
на Ловешкия окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на поканата.
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