ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 27

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 31 март 2017 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 56 от 24 март
2017 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142
на Министерския съвет от 2013 г.
2
 Постановление № 57 от 28 март
2017 г. за приемане на Наредба за
посочване на нередности, представляващи основания за извършване на
финансови корекции, и процентните
показатели за определяне размера на
финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове
7
 Решение № 169 от 24 март 2017 г. за
приемане на Отчет за дейността на
Управителния съвет на Националния
компенсационен жилищен фонд за 2016 г. 16

Висш съдебен съвет
 Правила за изменение и допълнение на
Правилата за организацията и реда за
провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието
18
Върховен
административен съд
 Решение № 14168 от 21 декември
2016 г. по административно дело
№ 5338 от 2016 г.
19
Централна
избирателна комисия
 Решение № 4670-НС от 30 март
2017 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и
четвъртото Народно събрание
22

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56
ОТ 24 МАРТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на младежта
и спорта, приет с Постановление № 142 на
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50
и 102 от 2014 г. и бр. 96 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите „както и на социалния туризъм“ и запетаята пред тях се
заличават.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „както и на социалния
туризъм“ и запетаята пред тях се заличават.
2. В т. 3 думите „годишна програма за
младежки дейности“ се заменят с „национални
програми за младежта“.
3. В т. 4 думите „както и за социалния
туризъм“ и запетаята пред тях се заличават.
4. В т. 6 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
5. В т. 7 думите „както и финансиране на
социалния туризъм“ и запетаята пред тях се
заличават.
6. В т. 8 думите „както и на социалния
туризъм“ и запетаята пред тях се заличават.
7. В т. 10 думите „младежки и“ сe заличават, а думите „младежта, спорта, както и на
социалния туризъм“ се заменят с „младежта
и спорта“.
8. В т. 11 думите „както и на социалния
туризъм“ и запетаята пред тях се заличават.
9. В т. 12 думите „Българския спортен
тотализатор“ се заменят с „Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
10. Точка 19 се изменя така:
„19. съдейст ва за осъщест вяването на
държавната политика по отношение на предоставянето на възможности и равен шанс на
хората с увреждания и лицата в неравностойно
положение;“.
11. В т. 20 думата „деятели“ се заменя с
„други лица с принос в развитието на спорта“.
12. В т. 21 думите „Българския спортен
тотализатор“ се заменят с „Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
13. В т. 24 думите „както и на социалния
туризъм“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 3. В чл. 9, т. 1 думите „както и за социалния туризъм“ и запетаята пред тях се
заличават.
§ 4. В чл. 10, ал. 2 думите „както и на
социалния туризъм“ и запетаята пред тях се
заличават.

§ 5. В чл. 11 думите „както и на социалния
туризъм“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 6. В чл. 14, т. 1 думите „дългосрочната
медийна“ се заменят с „медийната“.
§ 7. В чл. 19, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „стандартите за вътрешен
одит“ се заменят с „международните стандарти
за професионална практика по вътрешен одит“.
2. В т. 2 след думите „които се“ се добавя
„съгласуват от одитния комитет и се“.
3. В т. 12 след думата „министъра“ се добавя „и на одитния комитет“.
4. Създават се т. 14 и 15:
„14. изпълнява програма за осигуряване на
качеството и за усъвършенстване на одитната
дейност;
15. координира дейността си и обменя
информация с външни одитори.“
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно
и точно изясняване на проверяваните случаи
и предлагане на мерки за решаването им.
(3) Инспекторатът извършва комплексни,
планови, тематични и последващи проверки по
утвърден от министъра годишен план, както
и внезапни проверки по отделни сигнали или
при случаи с обществен отзвук.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея:
а) точка 1 се изменя така:
„1. извършва проверките по ал. 3 на структури, дейности и процеси по осъществяване на
административната дейност в министерството
и второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;“
б) в т. 2 накрая се добавя „на министерството и на второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра“;
в) в т. 3 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“;
г) в т. 4 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“;
д) в т. 6 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“;
е) точки 10 – 12 се изменят така:
„10. осъществява контрол и осъществява
проверки по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси;
11. прави оценка на корупционния риск
и предлага мерки за неговото ограничаване;
12. разглежда постъпили сигнали за корупция на служителите в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра, извършва проверки и информира
министъра за резултатите;“
ж) в т. 14 думата „функции“ се заменя с
„дейности“.
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4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 4 думата „отчет“ се заменя
с „доклад“.
2. В ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. да присъстват на заседанията на върховните, управителните и контролните органи
на проверяваните спортни организации и да
изискват техни решения, протоколи от заседания и други документи.“
§ 10. В чл. 22 се създава ал. 5:
„(5) Служителят по сигурността на информацията изпълнява функциите на служител,
отговарящ за мрежовата и информационната
сигурност в министерството.“
§ 11. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 запетаята след думата „младежта“
се заменя със съюза „и“, а думите „и социалния туризъм“ се заличават.
2. В т. 4 думите „звената от общата и от
специализираната администрация“ се заменят
с „други административни звена“.
3. В т. 9 накрая се добавя „изготвя договорите относно възникването на извънтрудови правоотношения и води регистър на
договорите;“.
4. В т. 18 думите „оперативната съвместимост“ и запетаята след тях се заличават.
§ 12. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „като носи отговорност за
законосъобразното им провеждане и финализиране“ се заличават.
2. В т. 3 думите „и контрол“ се заличават.
§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „и социалния туризъм“
се заличават.
2. В т. 22 след думата „спортните“ се добавя
„и младежките“.
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „дългосрочната“ се заличава, а думата „медийна“ се заменя с „медийната“.
2. В т. 3 запетаята след думата „младежта“
се заменя със съюза „и“, а думите „и социалния туризъм“ се заличават.
3. В т. 4 запетаята след думата „младежта“
се заменя със съюза „и“, а думите „и социалния туризъм“ се заличават.
§ 15. В чл. 28, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „Спорт за всички и регионална координация“ се заменят с „Управление
на спорта за всички“.
2. В т. 3 думите „Ученически и студентски
спорт“ се заменят със „Спорт за учащи и
спортни училища“.
3. В т. 4 думите „Елитен спорт“ се заменят
със „Спорт за високи постижения“.
4. В т. 5 думите „Координация и контрол
на спортната подготовка“ се заменят с „Научно-приложна дейност в спорта“.
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5. В т. 6 думите „Младежки политики“ се
заменят с „Политика за младежта“.
§ 16. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. изпълнява инвестиционната политика
на министерството – придобиване на дълготрайни материални активи за нуждите на
министерството; проучване на нуждите и
изготвяне на предложения за ремонти и ново
строителство; организация на изпълнението
на строително-монтажните работи и организиране и/или осъществяване на ефективен
инвеститорски контрол на обектите;“.
2. В т. 3 думите „бюджетни кредити“ се
заменя с „бюджет“.
3. Създава се нова т. 7:
„7. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната
бюджетна прогноза на министерството и на
отчета на бюджета по програмите в областта
на функционалната си компетентност;“.
4. В т. 10 запетаята след думата „младеж
та“ се заменя със съюза „и“, а думите „и
социалния туризъм“ се заличават.
5. В т. 12 думите „и на обектите за социален туризъм“ се заличават.
§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Спорт за всички и регионална координация“ се заменят с
„Управление на спорта за всички“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. подпомага министъра при изпълнението
на държавната политика в областта на спорта
за всички и на спорта за хора с увреждания;“.
3. В т. 2 думите „координацията на дейността“ се заменят с „взаимодействието“ и думата
„ведомствата“ се заменя с „институциите“.
4. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. подпомага осъществяването на регионалната политика на министерството по отношение на спорта, като координира дейността
с областните администрации, общините и
спортните организации;
4. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната
бюджетна прогноза на министерството и на
отчета на бюджета по програмите в областта
на функционалната си компетентност;“.
5. В т. 5 думите „подготвя предложения до
министъра за размера на средствата за финансово подпомагане дейностите“ се заменят
с „прави предложения и изготвя становища
до министъра, свързани с подпомагането на
общественополезната дейност“.
6. В т. 6 думите „в свободното време“ се
заменят със „за всички“ и думите „със социалния туризъм“ и запетаята пред тях се
заличават.
7. В т. 7 думите „в свободното време“ се заменят със „за всички“ и думите „на социалния
туризъм“ и запетаята пред тях се заличават.
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8. В т. 8 в началото се добавя „съвместно
с дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие“.
9. Точки 9 – 11 се изменят така:
„9. предлага за държавни награди спортни
специалисти и други лица с принос в областта
на развитието на спорта за всички;
10. набира, обработва и систематизира
информация за състоянието на физическата
активност на населението и участва в мониторинга за оценка на укрепващата здравето
физическа активност;
11. подпомага министъра при реализиране
на политиката, свързана с повишаване на квалификацията, професионалната реализация и
преквалификация на спортните специалисти
в областта на спорта за всички.“
§ 18. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Ученически
и студентски спорт“ се заменят със „Спорт
за учащи и спортни училища“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. подпомага министъра при изпълнение
на държавната политика в областта на спорта
за учащите в системата на предучилищното,
училищното и висшето образование, включително за децата в риск, и дейността на
спортните училища;“.
3. Точка 2 се отменя.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната
бюджетна прогноза на министерството и на
отчета на бюджета по програмите в областта
на функционалната си компетентност;“.
5. В т. 4 думите „национални спортни
организации и многоспортови федерации,
администриращи ученическия и студентския
спорт, спорта за деца с увреждания и за деца в
риск“ се заменят със „спортните организации,
осъществяващи дейността си в областта на
спорта за учащи“.
6. В т. 5 думите „с ученическия и студентския спорт“ и запетаята след тях се заменят
със „със спорта за учащи и с“, а думите „и
спорта за деца с увреждания и за деца в риск“
се заличават.
7. В т. 6 след думата „преобразуване“ се
поставя запетая и се добавя „промяна“.
8. Точки 7 – 11 се изменят така:
„7. координира, изготвя проект и предлага
на министъра за утвърждаване държавния
план-прием за държавните и общинските
спортни училища;
8. инициира и участва в разработването на
учебни програми, тестове за прием, нормативи
за оценка на учениците и специфична документация във връзка със специализираната
подготовка на учениците в спортните училища;
9. предлага на министъра мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на
спорта за включване в програмата на мерките,
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изготвяна по реда на наредбата по чл. 5а от
Закона за закрила на детето, и предлага изпълнението на мерки за закрила по отношение
на ученици в държавните спортни училища,
постигнали високи спортни резултати;
10. подпомага координацията и провеждането и осъществява контрол на спортните
прояви и състезания за учащи;
11. набира, съхранява и анализира информацията за състоянието на спорта за учащи
и за дейността на спортните училища;“.
9. В т. 12 думите „ученическия и студентския спорт“ се заменят със „спорта за учащи“.
10. Точки 13 и 14 се изменят така:
„13. предлага за награждаване ученици,
учители по спортна подготовка и директори
на държавни спортни училища за постигнати
високи резултати и съществен принос за издигане престижа на българския спорт;
14. разработва и предлага за одобрение на
министъра програми за развитието на спорта
за учащи, координира и контролира реализирането на финансирани с публични средства
проекти на спортни организации;“.
11. Точка 15 се отменя.
12. Точка 16 се изменя така:
„16. организира и координира дейностите
по атестирането и предлага на министъра
налагането на дисциплинарни наказания на директорите на държавните спортни училища;“.
13. В т. 17 думите „съгласуваните от министъра“ се заличават, думата „дейности“ се
заменя с „дейностите“ и накрая се добавя „и
докладва на министъра резултатите от осъществения контрол“.
14. Точка 19 се изменя така:
„19. предлага на министъра за съгласуване
училищните учебни планове на спортните
училища и данните за държавните спортни
училища в списък-образец № 1 от националната електронна информационна система за
предучилищното и училищното образование.“
§ 19. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Елитен спорт“
се заменят със „Спорт за високи постижения“.
2. В т. 1 думите „елитния спорт“ се заменят
със „спорта за високи постижения“.
3. Точка 2 се отменя.
4. В т. 3 думите „работата на субектите,
пряко свързани и отговорни за дейностите,
съставящи олимпийската подготовка“ се
заменят със „спорта за високи постижения“.
5. В т. 4 думите „годишна програма за
олимпийска подготовка и програма за развитие“ се заменят с „програми в областта“.
6. Точка 5 се изменя така:
„5. подпомага, координира и анализира
съвместно със спортните федерации тренировъчния процес и подготовката на олимпийските състави в съответствие с програмата
за олимпийска подготовка;“.
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7. В т. 6 думите „програмата за олимпийска
подготовка и по програмата за развитие“ се
заменят с „програмите в областта“.
8. В т. 7 думите „елитния спорт“ се заменят
със „спорта за високи постижения“.
9. Точка 8 се изменя така:
„8. разработва условията и реда за предоставяне на целеви средства на спортните
организации по програмите в областта на
спорта за високи постижения;“.
10. Точка 9 се отменя.
11. Точка 10 се изменя така:
„10. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната
бюджетна прогноза на министерството и на
отчета на бюджета по програмите в областта
на функционалната си компетентност;“.
12. В т. 11 думите „спортни деятели“ се
заменят с „други лица“.
13. Точка 14 се изменя така:
„14. участва в изготвянето на договорите
със спортните организации по програмите в
областта на спорта за високи постижения;“.
14. В т. 15 думите „програмата за олимпийска подготовка и програмата за развитие“ се
заменят с „програмите в областта“.
15. В т. 17 думите „спорта за високи постижения, включително за участието и“ се
заличават.
16. Създава се т. 18:
„18. координира организацията и подготовката на официалните български делегации за
участие в олимпийски игри и в други международни състезания.“
§ 20. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Координация
и контрол на спортната подготовка“ се заменят с „Научно-приложна дейност в спорта“.
2. В т. 1 след думите „изпълнението на“
се добавя „Националната стратегия и“, а думите „в частта за координация и контрол на
спортната подготовка“ се заличават.
3. Точки 2 – 4 се изменят така:
„2. организира и извършва научно-приложна дейност в областта на спорта за високи постижения въз основа на тестването
на състезателите от националните отбори и
спортистите от олимпийските звена на държавните спортни училища;
3. анализира и оценява ефективността на
тренировъчния процес на тестваните спортисти и дава препоръки за оптимизиране на
подготовката им;
4. прилага методики за физикално възстановяване след тренировъчни натоварвания на
националните състезатели;“.
4. В т. 5 думите „двигателните, спортнотехническите“ се заменят с „физическите“.
5. Точки 6 и 7 се изменят така:
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„6. организира разработването на нови
тестови методики за оценка на нивото на
спортната подготовка и съдейства на българските спортни федерации за включването им
в спортната практика;
7. организира и участва в разработването
и внедряването на критерии за подбор на
перспективни състезатели;“.
6. Точка 8 се отменя.
7. Точка 9 се изменя така:
„9. провежда текущи и етапни, лабораторни
и теренни тестове по специализирани методики за контрол на спортната подготовка;“.
8. В т. 10 думите „на състезателите от
националните и от олимпийските състави“
се заменят с „и ефективност на спортната
подготовка“.
9. Създават се т. 11 и 12:
„11. подпомага оптимизирането на тренировъчния процес чрез внедряване в практиката
на научните достижения в областта на спорта;
12. координира с българските спортни
федерации дейностите за контрол на ефекта
от тренировъчните въздействия.“
§ 21. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Младежки политики“ се заменят с „Политика за младежта“.
2. В т. 2 думите „подпомага осъществяването на координацията с останалите“ се заменят
с „осъществява координация с други“, съюзът
„и“ след думата „програмни“ се заменя със
запетая, а след думата „нормативни“ се добавя
„и други, произтичащи от тях“.
3. Точки 6 и 7 се отменят.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. организира и координира дейности в
изпълнение на младежки политики на Европейския съюз, Съвета на Европейския съюз
и Европейската комисия;“.
5. В т. 10 думите „отговаря за“ се заменят
с „предлага и участва в“, запетаята след думата „изработването“ се заменя със съюза
„и“, а пред думата „прилагането“ се добавя
„отговаря за“.
6. Точка 11 се изменя така:
„11. организира, координира, контролира
и прилага управлението на инструменти за
финансиране на младежки дейности от държавния бюджет чрез бюджета на министерството
и от европейски и международни финансови
източници;“.
7. Точка 14 се изменя така:
„14. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната
бюджетна прогноза на министерството и на
отчета на бюджета по програмите в областта
на функционалната си компетентност;“.
8. Точки 15 – 19 се отменят.
9. Точка 22 се отменя.
10. Точка 24 се изменя така:
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„24. организира и обезпечава дейността на
консултативни и обществени органи за младеж
та към министъра на младежта и спорта;“.
11. В т. 25 думите „събира, обработва, съхранява и популяризира актуална информация
в“ се заменят с „организира и отговаря за
популяризиране на актуална младежка информация чрез“.
§ 22. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Точки 9 и 10 се изменят така:
„9. следи и разпространява информация за
актуални програми и проекти на Европейския
съюз в областта на младежта и спорта;
10. съдейства за изпълнение на ангажиментите на министерството към UNESCO,
Световната антидопингова агенция и Съвета
на Европа;“.
2. Точка 13 се изменя така:
„13. подпомага българските спортни федерации в процеса на получаване на визи
от чуж дестранни спортисти във връзка с
участието им в спортни прояви в Република
България;“.
3. Точка 18 се изменя така:
„18. осигурява участието на представителите на министерството в работата на Съвета
по европейските въпроси и администрира
дейността на работна група 36 „Младеж и
спорт“ към Съвета по европейските въпроси;“.
4. Точки 30 – 40 се отменят.
§ 23. Създава се чл. 46:
„Чл. 46. (1) Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на
техните предложения и сигнали се извършва
всеки вторник и четвъртък от 14,00 до 16,30 ч.
в приемната на министерството. Информация
за това се оповестява на интернет страницата,
както и на указателното табло в сградата на
министерството.
(2) Предложенията и сигналите, писмени
или устни, могат да се подават лично или
чрез упълномощен представител.
(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и
адресът – за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност,
личният номер и адресът – за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последният
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
4. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 3, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
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(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се
считат тези, които засягат факти и събития,
случили се преди повече от две календарни
години преди подаването или заявяването
на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в
деловодството на министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на административни структури към министъра могат да се
правят до техните ръководители. Преписи от
тези предложения могат да се изпращат и до
министъра.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия
на административни органи или длъжностни
лица в съответните администрации, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават до:
1. министъра, когато сигналът се отнася
до служители на министерството;
2. министъра, когато сигналът се отнася до
ръководители на административни структури
към министъра;
3. съответните ръководители на административни структури към министъра, когато
сигналът се отнася до служители на тези
структури или до министъра;
4. Министерския съвет, когато сигналът се
отнася до министъра като административен
орган; по преценка на подателя сигналът може
да се подаде и чрез министъра.“
§ 24. В приложението към чл. 15, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„48“ се заменя с „49“.
2. На ред „Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ числото „5“ се заменя
с „6“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „113“ се заменя със „112“.
4. На ред „Дирекция „Спорт за всички и
регионална координация“ думите „Спорт за
всички и регионална координация“ се заменят
с „Управление на спорта за всички“.
5. На ред „Дирекция „Ученически и студентски спорт“ думите „Ученически и студентски
спорт“ се заменят със „Спорт за учащи и
спортни училища“.
6. На ред „Дирекция „Елитен спорт“ думите „Елитен спорт“ се заменят със „Спорт
за високи постижения“.
7. На ред „Дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка“ думите „Координация и контрол на спортната подготовка“
се заменят с „Научно-приложна дейност в
спорта“ и числото „14“ е заменя с „13“.
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8. На ред „Дирекция „Младежки политики“
думите „Младежки политики“ се заменят с
„Политика за младежта“.
Заключителни разпоредби
§ 25. В чл. 96 от Наредбата за допингов
контрол при тренировъчна и състезателна
дейност, приета с Постановление № 453 на
Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 2 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2016 г.),
навсякъде думите „министъра на младежта и
спорта“ се заменят с „изпълнителния директор
на Антидопинговия център“.
§ 26. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2290

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
ОТ 28 МАРТ 2017 Г.

за приемане на Наредба за посочване на
нередности, представляващи основания за
извършване на финансови корекции, и про
центните показатели за определяне размера
на финансовите корекции по реда на Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и
процентните показатели за определяне размера
на финансовите корекции по реда на Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Отменя се Постановление № 134 на
Министерския съвет от 2010 г. за приемане
на Методология за определяне на финансови
корекц ии във връзка с нарушения, установени
при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния
фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
Европейския фонд за рибарство и фондовете от
Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“ (обн., ДВ, бр. 53
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2015 г.).
(2) Постановление № 134 на Министерския
съвет от 2010 г. се прилага до издаването на
декларация за приключването и окончателен контролен доклад на програмен период
2007 – 2013 г. за програмите, съфинансирани
със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд
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за развитие на селските райони, Европейския
фонд за рибарство и фондовете от Общата
програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ на Европейския съюз или
до окончателното затваряне на програмите от
Европейската комисия.
§ 2. Отменя се чл. 9а от Постановление
№ 70 на Министерския съвет от 2010 г. за
координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от
2010 г.; изм., бр. 2 от 2016 г.).
Министър-председател:
Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

НАРЕДБА

за посочване на нередности, представляващи
основания за извършване на финансови корек
ции, и процентните показатели за определяне
размера на финансовите корекции по реда
на Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се посочват:
1. случаите на нередности, съставляващи
нарушения на приложимото право, извършени
чрез действия или бездействия от бенефициента, които имат или биха имали за последица
нанасянето на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ) и които представляват основания
за извършване на финансова корекция по
чл. 70, ал. 1, т. 9 от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
2. минималните и максималните стойности
на процентните показатели на финансовите
корекции, определяни за нередности на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 – 9 ЗУСЕСИФ.
Чл. 2. (1) Нередностите по чл. 1, т. 1, както и приложимите процентни показатели на
финансови корекции за тях са посочени в
приложение № 1.
(2) Приложимите процентни показатели
на финансови корекции за нередностите по
чл. 70, ал. 1, т. 1, 3 – 7 ЗУСЕСИФ са посочени
в приложение № 2.
(3) За нередностите по чл. 70, ал. 1, т. 2
и 8 ЗУСЕСИФ не се прилага пропорционалният метод.
Раздел II
Определяне на финансовата корекция. Ди
ференциален метод и пропорционален метод
Чл. 3. (1) При определяне размера на финансовите корекции се отчита естеството и
сериозността на нарушението, допуснато от
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бенефициента, и финансовото отражение,
което то има или би могло да има върху
средствата от ЕСИФ.
(2) Определянето на размера на финансовите корекции се извършва чрез прилагането
на диференциален метод, а когато това е
невъзможно – чрез пропорционален метод.
Чл. 4. Когато се определя финансова корекция чрез прилагане на диференциалния
метод, нейният размер трябва да е равен на
реално установените финансови последици
на нередността върху изразходваните средства – допустими разходи.
Чл. 5. (1) Размерът на финансовата корекция
се установява по пропорционалния метод,
когато поради естеството на нарушението е
невъзможно да се даде реално количествено
изражение на финансовите последици. В този
случай за определянето на финансовата корек
ция се прилага процентен показател спрямо
засегнатите от нарушението разходи.
(2) При определянето на финансовото отражение на нарушението се съпоставят разходите
в рамките на предоставената безвъзмездна
финансова помощ по договора, извършени след
възникване на нарушението, и хипотетичният
размер на разходите в ситуация, в която не
е имало нарушение.
(3) При прилагането на пропорционалния
метод изчисляването на финансовата корекция
се извършва, като процентният показател,
посочен в приложения № 1 и 2, се отнася
към сумата на засегнатите от нарушението
разходи, които са поискани от бенефициента
за възстановяване, като се прилага следната
формула:
К = Пк x Ср,
където:
К е стойността на финансовата корекция;
Пк – процентният показател на финансовата корекция съгласно съответното приложение;
Ср – сумата на допустимите, поискани от
бенефициента, разходи, за който е констатирано нарушението.
Чл. 6. В случаите, при които констатираното нарушение няма и не би имало реално
или потенциално финансово отражение, се
определя финансова корекция по пропорционалния метод, като се прилага нулев процентен показател.
Чл. 7. При констатирани нередности, посочени в приложение № 1, засягащи едни и същи
разходи, процентът на финансови корекции не
се натрупва. В този случай се индивидуализира финансова корекция за всяко нарушение,
засягащо едни и същи разходи, след което в
акта по чл. 73, ал. 1 ЗУСЕСИФ се определя
обща корекция за всички нарушения, засягащи
едни и същи разходи, чийто размер е равен
на най-високия приложим процент.

ВЕСТНИК
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Чл. 8. (1) За констатирана нередност по
приложение № 2 се определя самостоятелна
финансова корекция, като се прилага съответният процентен показател за всяка от тях.
(2) Финансова корекция, определена по реда
на чл. 7, и финансова корекция, определена
по реда на ал. 1, се натрупват до размера,
определен в чл. 71, ал. 3 ЗУСЕСИФ.

на:

Допълнителна разпоредба
§ 1. Наредбата се прилага и по отношение

1. Оперативната програма за храни и/или
основно материално подпомагане на найнуждаещите се лица;
2. програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република
Българи я у частва за периода 2014 – 2020
(Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия
2 014 – 2 0 2 0 , Пр ог р а м а з а т р а нс г р а н и чн о с ът р у д н и ч е с т в о И Н Т Е РРЕ Г – И П П
България – Ту рция 2014 – 2020, Програма
за трансгранично сътрудничество
И Н Т ЕРРЕГ – И П П Бъ л гари я – би вша
Югославска република Македония 2014 – 2020,
Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния – България, Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България,
Програма за транснационално сътрудничество
„Дунав“ 2014 – 2020, Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно
море“ 2014 – 2020, Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА
2014 – 2020, Програма за междурегионално
сътрудничество УРБАКТ III, Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство
„Черноморски басейн 2014 – 2020“);
3. Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и фонд
„Вътрешна сигурност“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 70, ал. 2 във връзка с чл. 72, ал. 4 и
§ 5, т. 4 от допълнителните разпоредби на
Закона за управление на средствата от Европейск ите ст ру кт у рни и инвестиционни
фондове, чл. 7а от Закона за нормативните
актове във връзка с чл. 53 от Регламент (ЕС)
№ 223/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица, чл. 46 от Регламент № 514/2014/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ и за Инструмента
за финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борбата
с престъпността и управлението на кризи.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

Неспазване на сроковете за полу чаване на Сроковете за получаване на офертите 25 на сто, в случай че съкращаването на сроковете е по-голямо
офертите
са по-кратки от сроковете, посочени в или равно на 50 на сто;
приложимите нормативни актове.
10 на сто, в случай че съкращаването на сроковете е по-голямо
или равно на 30 на сто;
5 на сто в случай на каквото и да е друго съкращаване на сроковете
(този процент на корекцията може да бъде намален от 5 на 2 на
сто, когато се счита, че характерът и тежестта на нарушението не
оправдават корекция от 5 на сто).

3.

100 на сто;
25 на сто, в случай че публикуването на обявление за поръчка се
изисква от приложимите нормативни актове и не е публикувано в
ОВ на ЕС, но е публикувано по начин, който гарантира достъп на
предприятие, намиращо се в друга държава членка, до подходяща
информация относно обществената поръчка, преди тя да бъде
възложена, така че то да може да представи оферта или да изрази
интерес за участие в поръчката; това означава, че обявлението за
поръчката или е било публикувано на национално ниво (в съответствие с националното законодателство), или основните стандарти
за публикуване на обявление за поръчка са били спазени; за повече
детайли относно тези стандарти виж раздел 2.1 от Тълкувателно
съобщение на Комисията № 2006/C 179/02.

Незаконосъобразно разделяне на поръчките за Поръчка за строителство или за доставстроителство/ услуги/доставки
ки на стоки и/или услуги се разделя, в
резултат на което излиза извън обхвата
на приложимите нормативни актове, т.е.
избягва се публикуването в РОП/„ОВ“
на ЕС за целия набор от строителни
дейности, услуги или доставки – предмет
на обществена поръчка.

Показател на корекцията
(в %)

2.

Описание на нарушението

Липса на публикуване на обявление за проце- Обявлението не е публикувано в съот- 100 на сто;
дура за обществена поръчка
ветствие с приложимите правила.
25 на сто, в случай че публикуването на обявление за поръчка се
изисква от приложимите нормативни актове и не е било публикувано в „Официалния вестник“ („ОВ“) на ЕС, но е публикувано по
начин, който гарантира достъп на предприятие, намиращо се в друга
държава членка, до подходяща информация относно обществената
поръчка, преди тя да бъде възложена, така че то да може да представи оферта или да изрази интерес за участие в поръчката; това
означава, че обявлението за поръчката или е било публикувано на
национално ниво (в съответствие с националното законодателство),
или основните стандарти за публикуване на обявление за поръчка
са били спазени, като тези стандарти са определени в раздел 2.1 от
Тълкувателно съобщение на Комисията № 2006/C 179/02.

Нарушение

Обявление и документация за обществена поръчка/процедура
за избор с публична покана

НАРУШЕНИЯ И ПРОЦЕНТЕН ПОК АЗАТЕЛ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ФИНАНСОВИ КОРЕКЦ ИИ

1.

№ по
ред

Раз
дел I

Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
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Незаконосъобразен избор на по-облекчен ред Възложителят възлага обществена поръч- 25 на сто;
за възлагане на обществена поръчка
ка по по-облекчен ред, без да са налице Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в
нормативно установените предпоставки зависимост от тежестта на нарушението.
за това.

Недостатъчна обосновка за липса на публикуване на обявление за обществена поръчка при
възлагане на поръчки в областта на отбраната
и сигурността

Липса на определяне в обявлението за общест- В обявлението за обществена поръчка
вена поръчка на:
не са посочени достат ъчно подробно
а) критериите за подбор, и/или
критериите за подбор и/или нито в обявб) критерия за възлагане
лението за обществена поръчка, нито в
документацията е посочен критерият за
възлагане.

Неправомерни критерии за подбор и/или кри- Случаи, в които потенциалните участ 25 на сто;
терии за възлагане, посочени в обявлението за ници/кандидати са възпрепятствани от Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в
поръчката или в документацията за участие
участие поради неправомерни критерии зависимост от тежестта на нарушението.
за подбор и/или критерии за възлагане,
посочени в обявлението за поръчка или
в документацията, например:
а) задължение за наличие на стопанска
дейност или представителство в страната
или в региона;
б) участниците/кандидатите да притежават опит в страната или в региона.

6.

7.

8.

9.

ДЪРЖАВЕН

25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто,
ако критериите за подбор/критерият за възлагане са посочени в
обявлението или в документацията, но не са посочени достатъчно
подробно.

10

Възложителят възлага обществена поръч- 100 на сто;
ка в областта на отбраната и сигурността, Корекцията може да бъде намалена на 25 на сто, на 10 на сто или
без да публикува обявление за общест- на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
вената поръчка, но обстоятелствата не
обоснова ват използва нет о на та ка ва
процедура.

Липса на публикация за удължаване на срока Срокът за полу чаване на офертите е 10 на сто;
за получаване на офертите в процедурата
удължен, без това да бъде публикува- Корекцията може да бъде намалена на 5 на сто в зависимост от
но съгласно съответните правила (т.е. тежестта на нарушението.
публикуване в РОП/„ОВ“ на ЕС, ако
обществената поръчка подлежи на публикуване).

5.

25 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/
кандидати имат за достъп до документацията, или срокът за публичен достъп до обявата по чл. 20, ал. 3 ЗОП и информацията към
нея е по-кратък от 50 на сто от срока за получаване на офертите
(в съответствие с приложимите разпоредби);
10 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/
кандидати имат за достъп до документацията, или срокът за публичен достъп до обявата по чл. 20, ал. 3 ЗОП и информацията към
нея е по-кратък от 60 на сто от срока за получаване на офертите
(в съответствие с приложимите разпоредби);
5 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/кандидати имат за достъп до документацията, или срокът за публичен
достъп до обявата по чл. 20, ал. 3 ЗОП и информацията към нея
е по-малък от 80 на сто от срока за получаване на офертите (в
съответствие с приложимите разпоредби).

Недостатъчен срок за потенциалните участни- Срокът за потенциалните участници/
ци/кандидати за достъп до документацията за кандидати за достъп до документация
обществена поръчка
за участие е прекалено кратък и това
ограничава необосновано конкуренцията
за участие в процедурата за възлагане
на обществената поръчка. Корекции се
прилагат за всеки конкретен слу чай,
като при определяне на стойността на
корекцията се вземат предвид евентуални
смекчаващи фактори, свързани със спецификата и сложността на поръчката, поспециално възможната административна
тежест или затруднения в осигуряването
на тръжната документация.

4.

С Т Р.
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Недостатъчно подробно определяне на предмета Оп ис а н ие т о в о бя в лен ие т о и/и л и в
на договора
документацията е недостатъчно за потенциалните у частници/кандидати да
определят предмета на договора.

12.

Изменение на критериите за подбор след отва- Критериите за подбор са изменени по 25 на сто;
ряне на офертите, което води до незаконосъо- време на етапа на подбор, което води до Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в
бразно отстраняване на участници/кандидати отстраняване на участници/кандидати, зависимост от тежестта на нарушението.
които не би трябвало да бъдат отстранени при спазване на обявените критерии
за подбор.

Оценяване на участниците/кандидатите при По време на оценяването на участници- 25 на сто;
използване на незаконосъобразни критерии за те/кандидатите критериите за подбор са Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в
подбор или показатели за оценка
използвани като показатели за оценка или зависимост от тежестта на нарушението.
показателите за оценка (или съответните
подпоказатели, или относителната им
тежест), посочени в обявлението или
в документацията, не са били приложени, в резултат на което се прилагат
незаконосъобразни критерии за подбор
и показатели за оценка. Пример: подпоказателите, използвани за възлагане на
договора, не са свързани с показателите
за оценка, посочени в обявлението за
поръчката или в документацията.

14.

15.

Критериите за подбор са изменени по 25 на сто;
време на етапа на подбора, което води Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в
до допускане на участници/ кандидати, зависимост от тежестта на нарушението.
които не би трябвало да бъдат допуснати
при спазване на обявените критерии за
подбор.

Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участници/кандидати
в процедурата

Оценяване на предложения

13.

Раз
дел II

Дискриминационни технически спецификации Поставяне на характеристики, които са 25 на сто;
прекалено специфични и по този начин Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в
не предоставят равен достъп на участни- зависимост от тежестта на нарушението.
ците/кандидатите за участие, или това
води до необосновано ограничаване на
конкуренцията за участие в обществената поръчка.

11.

10 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 5 на сто – в зависимост от
тежестта на нарушението;
В случай че изпълнените строителни дейности не са обявени предварително, съответната сума подлежи на корекция от 100 на сто.

Критериите за подбор не са свързани със и/или Когат о м и н и ма л н и т е изиск ва н и я за 25 на сто;
не са пропорционални на предмета на поръчката възмож ностите на у частника или на Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в
кандидата за определена поръчка не са зависимост от тежестта на нарушението.
свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката, като по
този начин не се гарантира равен достъп
на участниците в процедурата или се
ограничава конкуренцията за участие в
обществената поръчка.

10.
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Изменение на оферта/заявление за участие по Възложителят разрешава на участник/ 25 на сто;
време на оценяването
кандидат да измени офертата/заявле- Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в
нието си по време на оценяването на зависимост от тежестта на нарушението.
офертите.

Преговаряне по време на процедурата за въз- В рамките на открита или ограничена 25 на сто;
лагане на поръчка
процеду ра възлож ител ят преговаря с Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в
участниците/кандидатите по време на зависимост от тежестта на нарушението.
етапа на оценяване, което води до значително изменение на първоначалните
условия, посочени в обявлението за поръчката или в документацията.

Провеждане на процедури на договаряне без
предварително обявление и на пряко договаряне при съществена промяна в първоначално
обявените условия, посочени в обявлението за
обществена поръчка. Ограничена степен на
гъвкавост може да се приложи спрямо измененията на договора след възлагането, дори
когато такава възможност не е предвидена по
ясен начин в обявлението или в документацията. Когато такава възможност не е предвидена
в документацията, измененията на договора
могат да бъдат приети, ако не са съществени.
Изменението се счита за съществено по смисъла на чл. 116 ЗОП, ако са изпълнени едно
или повече от следните условия:
а) изменението въвежда условия, които, ако са
били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие
допълнителни участници или кандидати, биха
позволили допускането на други участници или
кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта,
различна от първоначално приетата;
б) изменението води до ползи за изпълнителя,
които не са били известни на останалите участници в процедурата;
в) изменението засяга предмета или обема на
договора за обществена поръчка или рамковото
споразумение;
г) изпълнителят е заменен с нов извън случаите
на чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗОП.

17.

18.

19.

12

При процедура на договаряне без пред- 25 на сто;
варително обявление и на пряко дого- Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в
варяне първоначално обявените условия зависимост от тежестта на нарушението.
за договор са съществено променени,
което е основание за обявяване на нова
процедура.

Липса на прозрачност и/или на равно третиране Одитната пътека, отнасяща се конкретно 25 на сто;
по време на оценяването
до оценките, поставени на всяка оферта, Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в
е неясна/неоправдана/непрозрачна или зависимост от тежестта на нарушението.
не с ъще с т ву ва ща и/и л и п р о т окол ът/
докладът за оценка не съществува или
не съдържа всички елементи, изисквани
от съответните разпоредби.

16.
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Съществено изменение на елементите на договора, посочени в обявлението за поръчката
или в документацията за участие, или в обявата
по чл. 20, ал. 3 ЗОП и информацията към нея.
Ограничена степен на гъвкавост може да се
приложи спрямо измененията на договора след
възлагането, дори когато такава възможност не
е предвидена по ясен начин в обявлението или
в документацията. Когато такава възможност не
е предвидена в документацията, измененията на
договора могат да бъдат приети, ако не са съществени. Изменението се счита за съществено
по смисъла на чл. 116 ЗОП, ако са изпълнени
едно или повече от следните условия:
а) изменението въвежда условия, които, ако са
били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие
допълнителни участници или кандидати, биха
позволили допускането на други участници или
кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта,
различна от първоначално приетата;
б) изменението води до ползи за изпълнителя,
които не са били известни на останалите участници в процедурата;
в) изменението засяга предмета или обема на
договора за обществена поръчка или рамковото
споразумение;
г) изпълнителят е заменен с нов извън случаите
на чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗОП.

Намаляване обхвата на договора

22.

23.

Р а з 
дел III

Конфликт на интереси

21.

ДЪРЖАВЕН

Договорът е възложен в съответствие Стойността на намалението в обхвата плюс 25 на сто от стойността
с приложимите нормативни актове, но на окончателния обем (само в случай на значително намаляване
впоследствие обемът му е намален.
обема на договора).

Съществените елементи на възлагането 25 на сто от стойността на договора плюс допълнителната стойна поръчката включват, но не се огра- ност по договора, която е резултат от значителното изменение на
ничават единствено до цена, естество на елементите му.
дейностите, период на приключване, условия на плащане и използвани материали.
Необходимо е за всеки конкретен случай
да се прави анализ кои са съществените
елементи.

Изпълнение на сключения договор

Установен от компетентен съдебен или 100 на сто
админист ративен орган конфлик т на
интереси на бенефициента или на възложителя.

Отстраняване на оферти с необичайно ниска Офертите на участниците/кандидатите 25 на сто
цена
са с необичайно ниски цени по отношение на стоките, строителните дейности
или услугите, но възложителят, преди
да отхвърли тези оферти, не изисква
подробна писмена обосновка за начина
на образуване на цената.

20.
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Допълнителни строителни работи или услуги, Основният договор е възложен в съот- 100 на сто от стойността, надвишаваща 50 на сто от стойността
надвишаващи лимита, определен в съответните ветствие с разпоредбите на приложимите на първоначалния договор.
разпоредби
нормативни актове, но е последван от
един или повече допълнителни договори,
надвишаващи стойността на основния
договор с повече от 50 на сто.

100 на сто от стойността на допълнителните договори. Когато
сумата на всички допълнителни договори (в писмен или в устен
вид), възложени при неспазване на разпоредбите на приложимите
нормативни актове, не надвишава праговете на директивите и 50
на сто от стойността на първоначалния договор, корекцията може
да бъде намалена на 25 на сто.

25.

Основният договор е възложен в съответствие с прилож имите разпоредби,
но е послед ва н о т ед и н и л и повече
допълнителни договори (в писмен или
в устен вид), възложени при неспазване
на разпоредбите на приложимите нормативни актове.

Възлагане на допълнителни договори за обществени поръчки в нарушение на чл. 116 ЗОП
(ако възлагането представл ява съществено
изменен ие на п ървонача л н и т е услови я на
договора). Ограничена степен на гъвкавост
може да се п ри лож и сп рямо изменени я та
на договора след възлагането, дори когато
такава възможност не е предвидена по ясен
начин в обявлението или в документацията.
Когато такава възможност не е предвидена
в документацията, измененията на договора
могат да бъдат приети, ако не са съществени.
Изменението се счита за съществено по смисъла на чл. 116 ЗОП, ако са изпълнени едно
или повече от следните условия:
а) изменението въвежда условия, които, ако са
били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие
допълнителни участници или кандидати, биха
позволили допускането на други участници
или кандидати, различни от първоначално
избраните, или биха довели до приемане на
оферта, различна от първоначално приетата;
б) изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите
участници в процедурата;
в) изменението засяга предмета или обема на
договора за обществена поръчка или рамковото
споразумение;
г) изпълнителят е заменен с нов извън случаите
на чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗОП.

24.
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Приложение № 2
към чл. 2, ал. 2
Нарушение

Показател на корекцията (в %)

1. По отношение на бенефи- 100 на сто
циента е налице конфликт на
интереси по смисъла на чл. 57
от Регламент (ЕС) № 966/2012
2. Нарушаване на принципите 100 на сто;
по чл. 4, параграф 8, чл. 7 и 8 В съответствие с принципа на пропорционалност размерът на фиот Регламент (ЕС) № 1303/2013 нансовата корекция може да бъде намален на 2 на сто, когато естеството и тежестта на индивидуалното или системното нарушение
не оправдава определяне на по-висок размер.
3. Нарушаване на изискването за 100 на сто пропорционално на периода, за който е налице нарушедълготрайност на операциите в ние на чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, считано от датата на
случаите и в сроковете по чл. 71 окончателното плащане.
от Регламент (ЕС) № 1303/2013
4. За проекта или за част от
него не е налична одитна следа
и/или аналитично отчитане на
разходите в поддържаната от бенефициента счетоводна система

100 на сто в случаите, когато е налице пълна липса на одитна следа;
10 на сто в останалите случаи;
В съответствие с принципа на пропорционалност размерът на финансовата корекция може да бъде намален на 5 на сто или на 2 на
сто, когато естеството и тежестта на индивидуалното или системното
нарушение не оправдава определяне на по-висок размер.

5. Неизпълнение на мерк ите
за информа ц и я и ком у никаци я – задъл ж ителни за бенефициентите

5 на сто;
В съответствие с принципа на пропорционалност размерът на финансовата корекция може да бъде намален на 2 на сто, когато естеството и тежестта на индивидуалното или системното нарушение
не оправдава определяне на по-висок размер.

6. Неизпълнение на одобрени
индикатори, които са свързани
с пос т и га не т о на цел и т е на
програмата

Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 90 и 99 на сто – размерът на финансовата корекция е 0 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между
80 и 89 на сто – размерът на финансовата корекция е 5 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 70 и 79 на сто – размерът на финансовата корекция е 10 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 60 и 69 на сто – размерът на финансовата корекция е 15 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 50 и 59 на сто – размерът на финансовата корекция е 20 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 45 и 49 на сто – размерът на финансовата корекция е 25 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е под
45 на сто – размерът на финансовата корекция е 100 на сто.
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РЕШЕНИЕ № 169
ОТ 24 МАРТ 2017 Г.

за приемане на Отчет за дейността на Упра
вителния съвет на Националния компенса
ционен жилищен фонд за 2016 г.
На основание чл. 9, ал. 4 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2016 г. съгласно
приложение № 1.
2. Приема Отчета за приходите и разходите
по бюджета на Националния компенсационен
жилищен фонд за 2016 г. съгласно приложение № 2.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към т. 1

ОТЧЕТ

за дейност та на Управителния съвет на
На ц иона л н и я ком пенс а ц ионен ж и л и щен
фонд към Министерския съвет за периода
1 януари – 31 декември 2016 г.
Законът за уреждане правата на граждани
с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) с чл. 9, ал. 1 възлага на
Управителния съвет (УС) на Националния
компенсационен жилищен фонд (НК ЖФ)
изпълнението на следните функции:
1. Управление на имуществото на фонда.
2. Определяне на левовия индекс на спестовното число.
3. Контрол върху дейността на местните
комисии.
Съгласно § 19 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане
на ЗУПГМЖСВ (ППЗУПГМЖСВ) на УС на
НКЖФ е възложено цялостното изпълнение
на разпоредбите му.
I. Управление на имуществото на фонда
1. Организиране на набирането на средст вата на фон да по реда на ч л. 6, а л. 1
ЗУПГМЖСВ:
а) бюджетни субсидии, чийто размер се
определя със закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година;
б) постъпления от дарения и помощи от
български и чуждестранни лица;
в) петдесет на сто от постъпленията от
продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт.

ВЕСТНИК
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Субсидията по буква „а“ е най-големият
приходоизточник. Със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
и в приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 380 на Министерския съвет от
2015 г. за изпълнение на държавния бюджет
на Република България за 2016 г. за НК ЖФ
като второстепенен разпоредител към Министерството на финансите бяха предвидени
за обезщетения и помощи за домакинства
(левови компенсации) средства в размер
11 130 000,00 лв.
На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за
публичните финанси в изпълнение на Постановление № 310 на Министерския съвет от
2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2016 г.,
Постановление № 363 на Министерския съвет
от 2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по
области на политики/бюджетни програми по
бюджета на Министерството на финансите
за 2016 г. и за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. и Постановление
№ 310 на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2016 г.
Министерството на финансите извърши указаните вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми на Министерството на
финансите за 2016 г., като увеличи бюджетна програма „Национален компенсационен
жилищен фонд“, § 42-00 „Текущи трансфери,
обезщетения и помощи за домакинства“, с
общо 18 500 000,00 лв. От увеличението на
трансферите ни от Министерството на финансите и по уточнен план предоставените
ни средства възлизат на 29 630 000,00 лв.
Приходоизточниците по букви „б“ и „в“
нямат реализация.
Постъпилите средства по § 16 от преход н и т е и з а к л юч и т е л н и т е р а з п о р ед б и
на ППЗУПГМЖСВ съгласно указание на
Министерството на финансите се отчитат като
възстановен касов разход от минали години,
а не като приход, и са в размер 31 222,71 лв.
2. Целево изразходване на средствата на
НКЖФ
Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗУПГМЖСВ средствата на НКЖФ се изразходват за финансово
компенсиране на жилищноспестовните влогове чрез левова компенсация на определените
към 31 декември 1990 г. спестовни числа по
тях съобразно действащия левов индекс.

БРОЙ 27
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През 2016 г. на местните комисии са преведени средства за компенсации общо в размер
29 625 837,44 лв., с които са компенсирани
правоимащи спестители по 4148 влога, като
средната компенсация по един влог е 7142,20 лв.
II. Определяне на левовия индекс на спес
товното число
На основание чл. 7, ал. 2 ЗУПГМЖСВ УС
на НКЖФ определя периодично размера на
левовия индекс на спестовното число, като
основни критерии са: инфлационните процеси
в страната, пазарните цени на жилищата и
наличните средства по НКЖФ.
От влизанет о в си ла на ЗУ ПГ М ЖСВ
(ДВ, бр. 82 от 1991 г.), съобразявайки се с
посочените по-горе условия, УС на НКЖФ
е променял многократно левовия индекс на
спестовното число, като последната промяна
е в сила от 1 май 2008 г. – в размер 0,08 лв.,
който действа и понастоящем.
IІІ. Контрол на дейността на местните
комисии
Контролът върху дейността на местните
комисии се осъществява в трите му форми – предварителен, текущ и последващ.
1. Предварителен контрол
Предварителният контрол се осъществява
при утвърждаването на съставите на местните комисии (числен състав, председател и
мандат) от страна на УС на НКЖФ, както и
при утвърждаването на промените в местните
комисии. Контролът се изразява в проверка
на спазването на изискванията на чл. 8, ал. 2
ЗУПГМЖСВ във връзка с чл. 16, ал. 1 – 3
ППЗУПГМЖСВ. Утвърдените с решения на
УС на НКЖФ състави и промени в съставите
на местни комисии за 2016 г. са общо 135.
2. Текущ контрол
Текущият контрол се осъществява чрез
проверки на място по цялостната дейност
на съответната местна комисия по следните
дейности: при корекция на окончателните
списъци по данни, предоставени от клоновете
на „Банка ДСК“ – ЕАД, на правоимащите
жилищноспестовни вложители; проверка на
чакащи за изплащане поименни списъциискания; правилно определяне на полагащата се компенсация съобразно действащия
левов индекс на спестовно число; проверка
за наличието на необходимите документи,
удостоверяващи начина на придобиване съгласно чл. 11, ал. 6, т. 1 – 6 ППЗУПГМЖСВ,
както и по § 16, ал. 1 ППЗУПГМЖСВ. УС на
НКЖФ осъществява методическа дейност чрез
указания до местните комисии по конкретни
въпроси с оглед еднаквото прилагане разпоредбите на ЗУПГМЖСВ и ППЗУПГМЖСВ
чрез експертна помощ за решаването на определени случаи.
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През отчетния период бяха посетени 19
местни комисии и беше оказана методическа
помощ за подобряване на дейността им.
3. Последващ контрол
Последващият контрол се осъществява
чрез проверка на решенията на местните
комисии. Елемент на този контрол е проверката на 3-месечните отчети за движението на
средствата на НКЖФ на местните комисии,
които се представят в Изпълнителния орган
на НКЖФ заедно с поименни списъци на
ж илищноспестовни влож ители, полу чили
левова компенсация от НКЖФ. Проверка на
наличната документация по ЗУПГМЖСВ и
ППЗУПГМЖСВ в местната комисия с оглед
отговорното є съхранение и архивиране. С цел
подобряване на дейността и упражняване на
действен и ефективен контрол при финансовото компенсиране на граждани и във връзка
с чл. 9 ЗУПГМЖСВ местните комисии по
общини предоставят изготвените окончателни списъци по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ, както
и поименните списъци на компенсираните
жилищноспестовни вложители за времето от
влизането в сила на ЗУПГМЖСВ от 4 октомври 1991 г. на магнитен носител. Това създава
предпоставки за бързо и точно обработване
и обобщаване на информацията от цялата
страна. Като резултат от предварителния
и текущия контрол през отчетния период
няма констатирани неправомерни решения
на местните комисии.
ІV. Решения на УС на НКЖФ
В изпълнение на възложените му правомощия УС на НКЖФ е провел през отчетния
период 8 заседания, на които са приети 39
решения относно:
1. приемане на годишен отчет за 2015 г. и
на 3-месечни отчети за движението на средствата на НКЖФ през 2016 г.;
2. изготвяне и приемане на отчета за дейността на УС за 2015 г. и на отчет за приходите и разходите по бюджета на НКЖФ за
същия период;
3. приемане за сведение на утвърдения от
главния секретар на Министерството на финансите бюджет за 2016 г. на НКЖФ, както
и други решения, свързани с дейността му;
4. утвърждаване на числените състави, председателите и мандата на местните комисии;
5. утвърждаване на промени в съставите
на местните комисии.
Настоящият Отчет за дейността на УС на
НКЖФ за периода 1 януари – 31 декември
2016 г. и Отчетът за приходите и разходите
по бюджета на НКЖФ за същия период са
приети с решение на УС на НКЖФ, взето по
протокол № 1 от 14 февруари 2017 г.
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Приложение № 2
към т. 2

ОТЧЕТ
за приходите и разходите на Националния ком
пенсационен жилищен фонд за 2016 г.
Наименование на показателите

Отчет за
2016 г.
(в хил. лв.)

1

2

I. Приходи

0

1. Други неданъчни приходи – чл. 6,
ал. 1, т. 2 от ЗУПГМЖСВ
2. Глоби, санкции, неустойки, наказателни ли х ви, обезщетени я и
начети – § 16 ППЗУПГМЖСВ
II. Разходи

0
0
29 816

1. За п лат и и въ зна г ра ж дени я за
персонала, нает по трудови правоотношения, и други възнаграждения
и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения
2. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено
осигуряване (ДОО), здравноосигурителни вноски от работодатели и
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели
3. Издръжка

131

4. Обезщетения и помощи за домак инства (левови компенсации по
жилищноспестовни влогове)
5. Придобиване на дълготрайни материални активи

29 626

III. – V. Трансфери (субсидии)

29 816

1. Получени трансфери (+)

29 767

22

36

1

2. Предоставени трансфери (-)
3. Трансфери за поети осигурителни
вноски (в сила от 1.07.2003 г.)
VI. Дефицит/излишък = I – II + III
+ IV + V
VII. Финансиране
2288

0
49
0
0

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Правила за изменение и допълнение на Пра
вилата за организацията и реда за провеждане
на изпитите на кандидатите за младши съдии
и младши прокурори в края на обучението в
Националния институт на правосъдието (обн.,
ДВ, бр. 99 от 2011 г.; доп., бр. 22 от 2016 г.)
§ 1. В наименованието на акта съюзът „и“
се заменя със запетая и след „младши прокурори“ се добавя „и младши следователи“.
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§ 2. В чл. 1 съюзът „и“ след „младши съдии“ се заменя със запетая и след „младши
прокурори“ се добавя „и младши следователи“.
§ 3. В чл. 2 съюзът „и“ след „младши съдии“ се заменя със запетая и след „младши
прокурори“ се добавя „и младши следователи“.
§ 4. В чл. 3 се създава т. 3 със следното
съдържание:
„3. кандидатите за младши следователи:
писмен и устен изпит по наказателно право
и наказателен процес.“
§ 5. В чл. 4 след израза „определени от“
се добавя „съответната колегия на“.
§ 6. В чл. 6, ал. 2 и 3 съюзът „и“ след
„младши съдии“ се заменя със запетая и след
„младши прокурори“ се добавя „и младши
следователи“.
§ 7. В чл. 7, ал. 2 след израза „се изпраща
на“ се добавя „колегиите на“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя, както следва:
„(1) Съответните колегии на Висшия съдебен съвет определят поименния състав на
изпитните комисии не по-късно от един месец
преди началото на изпитната сесия на основата
на изтеглен на публично заседание жребий,
съответно измежду съдиите в окръжните и
апелативните съдилища и прокурорите в окръжните и апелативните прокуратури, които
са придобили статут на несменяемост и през
последните 5 години не им е било налагано
н якое от дисциплинарните наказани я по
чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 с влязло в сила
решение.“
2. В ал. 2 след „младши прокурори“ се
добавя „и младши следователи“.
3. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
„(5) Съдиите в състава на комисиите,
провеж дащи изпитите за кандидатите за
младши прокурори и младши следователи,
се определят от Прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет чрез публично изтеглен
жребий въз основа на одобрен от Съдийската
колегия списък. Всеки съдия може да участва
в състава само на една конкурсна комисия.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 9. В чл. 11 преди „Висшия съдебен съвет“
се добавя „Пленума на“.
§ 10. В чл. 12 се създава ал. 4 със следното
съдържание:
„(4) Писменият изпит на кандидатите за
младши следователи включва проучване на
следствено или наказателно дело и изготвяне
на съответен акт.“
§ 11. В чл. 13 се създава ал. 4 със следното
съдържание:
„(4) Устни ят изпит на кандидатите за
младши следователи включва проучване на
конкретно следствено или наказателно дело
и отговор на поставени от изпитната комисия
практически въпроси по делото.“
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§ 12. В чл. 16, ал. 4 съюзът „или“ се заменя
със запетая и след „прокурор“ се добавя „или
следовател“.
§ 13. В чл. 21 след „младши прокурори“
се добавя „и младши следователи“.
§ 14. В чл. 23 съюзът „и“ след „младши
съдиия“ се заменя със запетая и след „младши
прокурор“ се добавя „и младши следовател“.
§ 15. В чл. 24 съюзът „или“ се заменя със
запетая и след „прокурор“ се добавя „или
младши следовател“.
§ 16. В допълнителната разпоредба, § 1,
съюзът „и“ след „младши съдия“ се заменя
със запетая и след „младши прокурор“ се
добавя „и младши следовател“.
Заключителна разпоредба
§ 17. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за организацията и реда
за провеждане на изпитите на кандидатите
за младши съдии и младши прокурори в
края на обучението в Националния институт
на правосъдието са одобрени с решение на
Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 50
от Протокол № 10 от 16.03.2017 г.
Представляващ ВСС:
Димитър Узунов
2247

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 14168
от 21 декември 2016 г.

по административно дело № 5338 от 2016 г.
Върховният административен съд на Република България – осмо отделение, в съдебно
заседание на двадесет и девети ноември две
хиляди и шестнадесета година в състав: председател: Мирослав Мирчев, членове: Свилена
Проданова, Василка Шаламанова при секретар
Галина Узунова и с участието на прокурора
Камелия Николова изслуша докладваното
от съдията Свилена Проданова по адм. дело
№ 5338/2016 г.
Сдружение „Национално сдружение на
частните болници“, сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“, Сдружение на общинските болници в България и
сдружение „Българска болнична асоциация“
оспорват Наредба № 4 от 10 декември 2013 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Урология“ (ДВ, бр. 2 от 7 януари 2014 г.),
издадена от министъра на здравеопазването.
Жалбоподателите молят Наредба № 4 от
2013 г. на министъра на здравеопазването за
утвърждаване на медицински стандарт „Урология“ да бъде отменена, тъй като е издадена в
нарушение на административнопроизводствените правила, съдържа множество текстове,
които противоречат на нормативни актове
от по-висока степен, и е в несъответствие
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с целта на закона. Твърди се, че министърът на здравеопазването при издаването на
наредбата е разширил нейния обхват извън
предоставената му от закона делегация. Твърди
се, че наредбата е издадена в нарушение на
чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), чл. 28, ал. 2 ЗНА, чл. 28, ал. 3 ЗНА и
чл. 26, ал. 1 ЗНА, както и че при издаването
є е допуснато нарушение на чл. 3 от Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол над
стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Твърди се
също, че министърът на здравеопазването е
нарушил нормативен акт от по-висока степен,
тъй като е определил нива на компетентност
на клиниките и отделенията, които според
Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) следва да
се определят с наредба по чл. 46 ЗЛЗ, а не с
наредба по чл. 6 от същия закон. Претендира
се отмяна на Наредба № 4 от 2013 г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване на
медицински стандарт „Урология“ (Наредбата)
в нейната цялост. Претендира се присъждане
на направените по делото разноски.
От вет ник ът по жа лбата – м инис т ърът
на здравеопазването – чрез процесуалния
си представител юрск. Здравкова, оспорва
жалбата.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение
за основателност на жалбата предвид нарушаване на императивните изисквания на чл. 28,
ал. 2 ЗНА при издаването на Наредбата.
Върховният административен съд обсъди
доказателствата по делото и доводите на страните и прие за установено следното:
Жалбата е процесуално допустима. Подадена е от надлежни страни срещу подлежащ
на оспорване по съдебен ред подзаконов
нормативен акт.
Жалбоподателите доказват правния си
интерес от оспорване на Наредбата в нейната
цялост. Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чии
то права, свободи или законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
Жалбоподателите са юридически лица с нестопанска цел, създадени въз основа на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел,
вписани в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел като сдружения, които осъществяват дейност в обществена полза. С оглед
на това те имат качеството на организация
по смисъла на § 1, т. 2 АПК. Регистрираните
цели и предмет на дейност на сдруженията
са съответно: защита интересите на частните
болници, подобряване на здравното обслужване на гражданите, създаване на условия за
честна конкуренция и развитие на пазара на
медицински услуги; защита на индивидуалните и колективните права на гражданите и
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организациите в сферата на здравеопазването;
запазване и развитие на общинските болници, всестранно подпомагане на общинските
болници с цел подобряване на медицинското
обслужване на населението; създаване на оптимални условия за предоставяне на здравни
услуги в България и успешно функциониране на
лечебните заведения посредством подобряване
на нормативната уредба, защита интересите на
лечебните заведения, подобряване здравното
обслужване на населението. По своя предмет
на правно регулиране Наредба № 4 от 2013 г.
на министъра на здравеопазването рефлектира
върху целите на сдруженията-жалбоподатели
и може да засегне законните им интереси,
установени от законово регистрираните им
цели и предмет на дейност.
Видно от събраните писмени доказателства,
представени с административната преписка
от издателя на акта, е, че на заседание на
ръководството на Министерството на здравеопазването (МЗ) на 5.11.2013 г. е внесен
доклад № 75-05-261 от 21.10.2013 г. на зам.-министъра на здравеопазването относно проект
на наредба за изменение на Наредба № 26 от
29.06.2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Урология“. Отразено е в доклада съгласуване на проекта с дирекции „Нормативно
регулиране на системата на здравеопазването“
и „Здравна политика“ в МЗ. Посочено е, че
актуализацията на медицинския стандарт се
свежда до нова структура на проекта, класифициране на операциите и процедурите
по МКБ и оптимизиране на показатели за
извършваната дейност, вкл. броя на лекарите
и обема дейности на отделните нива според
вида на отделението/клиниката. По т. 1 и 2
от протоколно решение № 30 от 5.11.2013 г. на
ръководството на Министерството на здравеопазването е приета актуализация на проекта
за медицински стандарт „Урология“, проект
на наредба за изменение на Наредба № 26 от
29.06.2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Урология“ и е взето решение за
публикация на проекта на интернет страницата
на Министерството на здравеопазването (МЗ)
за 14-дневно обсъждане. В заверена разпечатка на интернет страницата на МЗ е отразена
публикация на проекта за утвърждаване на
медицински стандарт „Урология“ на 8.11.2013 г.
Съгласно доклад на директора на дирекция
„Здравна политика“ при МЗ от 3.12.2013 г. не
са постъпвали бележки и препоръки по публикувания проект. Наредбата е изпратена за
публикация на 10.12.2013 г. и е публикувана
в ДВ, бр. 2 от 7.01.2014 г.
При тези данни съдът приема следното от
правна страна:
В жалбата е направено оплакване за незаконосъобразност на оспорения подзаконово
нормативен акт поради допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила при издаването му.

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

Оплакването е основателно. Оспорената по
съдебен ред Наредба № 4 от 10.12.2013 г. на
министъра на здравеопазването е нормативен
административен акт по смисъла на чл. 75,
ал. 1 АПК. Наредбата е за утвърждаване на
медицински стандарт „Урология“. Наредбата
е издадена от компетентен орган, министъра
на здравеопазването, въз основа на законова
делегация – чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения (ЗЛЗ).
Процедурата по изработване, приемане и
обнародване на нормативни административни
актове е уредена в глава трета – „Изработване
на проекти на нормативни актове“ на Закона
за нормативните актове (ЗНА), в приложимата редакция на разпоредбите, прилагани
субсидиарно на основание чл. 80 АПК. Според
чл. 26, ал. 1 ЗНА изработването на проект на
нормативен акт се извършва при зачитане
на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност. 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 заинтересованите лица се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища по
проекта. Разпоредбата на чл. 28 ЗНА урежда
изискванията към мотивите на нормативните
актове. Нормата предвижда, че проектът на
нормативен акт заедно с мотивите се внася
за обсъждане и приемане от компетентния
орган. Мотивите съдържат: причините, които налагат приемането; целите, които се
поставят; финансовите и другите средства,
необходими за прилагането на новата уредба;
очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива, и анализ
за съответствие с правото на Европейския
съюз. Нормата на чл. 28, ал. 3 ЗНА изрично
предвижда, че проект на нормативен акт,
към който не са приложени мотиви според
посочените изисквания, не се обсъжда от
компетентния орган.
Съставителите на проекта за процесната наредба, зам.-министър и служители на
МЗ са представили на компетентния орган
по приемане на наредбата – министъра на
здравеопазването – док лади с проекти за
актуализация на медицински стандарт „Урология“ и проект за наредба за изменение на
предходната Наредба № 26 от 29.06.2010 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Урология“. Същите са приети от ръководството
на МЗ, вкл. министъра на здравеопазването,
и едва тогава са изпратени за публикация на
интернет страницата на МЗ. Публикуван на
интернет страницата на МЗ е само проект
за наредба за утвърждаване на медицински
стандарт „Урология“. Няма данни да са публикувани доклад или мотиви към проекта. По
преписката са налични два придружителни

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

доклада, единият от 14.10.2013 г. на директора
на дирекция „НРСЗ“ в МЗ относно проект на
наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“ и другият – от 21.10.2013 г.
на зам.-министър Славов по проекта за изменение на Наредба № 26 от 29.06.2010 г. Първият доклад има информативен и указателен
характер, в него не се съдържат каквито и
да било мотиви по смисъла на чл. 28, ал. 2
ЗНА – причини, цели, финансова обосновка,
очаквани резултати. Във втория доклад освен
характеристика на медицинската специалност
„Урология“ и основните цели на медицинския
стандарт се съдържа описание на структурата
на наредбата, маркират се най-общо извършените актуализации, касаещи класифициране на
операциите и оптимизиране на показателите
относно минимален брой лекари и обем на
дейността според нивата в отделения/клиники,
и се прави извод за съответствие на проекта
с нормативните актове от по-висока степен.
По делото и преписката няма твърдения
и данни мотиви за издаването на оспорената
наредба да се съдържат в друг документ или
помощен акт, още по-малко такъв да е бил
публикуван за обсъждане на интернет страницата на МЗ.
Изводът е, че нито един от представените доклади няма съдържанието по чл. 28,
а л. 2 ЗН А. По никакъв начин не стават
ясни причините, които налагат измененията
в предходния действащ стандарт, още помалко приемането на изцяло нов такъв. Не
са изложени мотиви, които да обосновават
налагането на приемането на нова наредба
и в какво се състои изменението є спрямо
действащата такава. Не са посочени какви са
конкретните цели на проекта извън принципно
изброените цели на медицинския стандарт. Не
са посочени средства и начин за постигане
на целите. Липсват мотиви за въздействието на новата наредба върху обществените
отношения, които регулира. Липсва финансов анализ и обосновка, които да обезпечат
всички изисквания и критерии, заложени в
новата наредба. Не е налице аргументация
на очакваните резултати от прилагането на
наредбата. Липсва анализ за съответствие с
правото на Европейския съюз.
Мотивите за изработването на нормативния
акт осигуряват реализиране на предоставената
от закона възможност на заинтересованите
лица за изразяване на мнения и становища
и те задължително следва да бъдат налице
при обсъждането им и при запознаването на
заинтересованите страни с проекта. Мотивите
дават представа как е формирана волята на
вносителя на акта, поради което те са от съществено значение за адресатите на акта, така
че последните да могат да разберат фактите
и причините, накарали вносителя на акта да
възприеме съответния вариант на уредба при
определяне на медицинските стандарти. С
утвърждаването им от министъра на здраве-
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опазването той приема не само предложения
вариант за уредба, но и се съгласява с мотивите
за него. В случая към проекта за медицински
стандарти липсват мотиви или съответстващ
на тях доклад на вносителя. Такива съответно
не са и публикувани за обсъждане.
Липсата на мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба осуетява възможността да бъде извършен съдебен контрол за
нейната законосъобразност. Освен че не са
ясни обстоятелствата по чл. 28, ал. 2 ЗНА, не
може да бъде проверено и дали оспорваната
наредба е приета при зачитане принципите,
предвидени в разпоредбата на чл. 26, ал. 1 ЗНА.
Непубликуването на мотиви към проекта за
нормативен акт препятства възможността и
правото на заинтересованите лица за предоставяне на адекватни и обосновани предложения
и становища. Липсата на мотиви съставлява
съществено нарушение на процесуалните
правила. С публикуването единствено на проекта за нормативен акт, без мотиви към него,
издателят на нормативния административен
акт е допуснал и друго съществено нарушение
на процесуалните правила при изработване
и приемане на проекта, което е опорочило
необратимо и непоправимо процедурата. Посочените съществени процесуални нарушения
на административнопроизводствените правила
са самостоятелно основание за незаконосъобразност на оспорената наредба.
Предвид изложеното, за допуснати съществени нарушения на административно
производствените правила Наредба № 4 от
10.12.2013 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Урология“ следва да бъде отменена.
С оглед изхода на спора исканията за присъждане на разноски от страна на жалбоподателите и данните за направени разноски в
тежест на бюджета на ответната страна – Министерството на здравеопазването, следва да
се присъдят следните разноски: 1. В полза на
жалбоподателя сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ – 410 лв. (10 лв.
държавна такса и 400 лв. адвокатски хонорар).
2. В полза на сдружение „Национално сдружение на частните болници“ – 410 лв. (10 лв.
държавна такса и 400 лв. адвокатски хонорар).
3. В полза на жалбоподателя Сдружение на общинските болници в България – 810 лв. (10 лв.
държавна такса и 800 лв. адвокатски хонорар),
и 4. В полза на жалбоподателя сдружение
„Българска болнична асоциация“ – 30 лв., от
които 10 лв. държавна такса и 20 лв. такса за
обнародване в „Държавен вестник“.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд
РЕШИ:
Отменя Наредба № 4 от 10 декември 2013 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Урология“ (ДВ, бр. 2 от 7 януари 2014 г.),
издадена от министъра на здравеопазването.
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Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“ със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Нишава 121, с ЕФН 2107143227,
разноски по делото в размер 410 лв.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Национално
сдружение на частните болници“ със седалище
и адрес на управление София, район „Оборище“, бул. Княз Ал. Дондуков 115А, ет. 3, оф.
18, с БУЛСТАТ 176542129, разноски по делото
в размер 410 лв.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на Сдружение на общинските
болници в България със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Княз Александър
Батенберг I № 7, с ЕИК 176307088, разноски
по делото в размер 810 лв.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Българска
болнична асоциация“ със седалище и адрес
на управление София, бул. Джеймс Баучер
76, с ЕФН 2115003769, разноски по делото в
размер 30 лв.
Решението може да бъде обжалвано с
касационна жалба пред петчленен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните.
При наличие на предпоставките по чл. 194
от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обнародване по начина,
по който е бил обнародван подзаконовият
нормативен акт.
Председател:
Георги Колев
2260

Партия, коалиция или независим кандидат
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ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4670-НС
от 30 март 2017 г.

относно обявяване на резултатите от гласу
ването и разпределението на мандатите в
Четиридесет и четвъртото Народно събрание
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300,
ал. 1 и чл. 297 във връзка с чл. 290, ал. 2,
изр. последно от Изборния кодекс и Решение
№ 4666-НС от 29 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия
РЕШИ:
I. Обявява резултатите от гласуването в
изборите за народни представители за Четиридесет и четвъртото Народно събрание,
произведени на 26 март 2017 г., съобразно
получените действителни гласове от страната
и извън страната, както следва:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК:
6 810 341.
2. Брой на гласувалите избиратели според
подписите в избирателните списъци: 3 682 151.
3. Брой на намерените в избирателните
кутии бюлетини: 3 682 493.
4. Брой на недейст ви телни те гласове:
169 009.
5. Брой на действителните гласове: 3 513 419.
6. Разпределение на гласовете по кандидатски листи на партии, коалиции и независими
кандидати според наименованието и номерацията в бюлетините и „Не подкрепям никого“:

Брой действи
телни гласове
ПП ДРОМ
4989
ПП Движение за радикална промяна Българската
9232
пролет
Политическа партия Движение Напред България
6644
Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска
86984
демократична общност
КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евро5945
левица, Българска Социалдемократическа партия,
Християн-Социален Съюз)
ВОЛЯ
145637
ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ
3130
Коалиция АБВ – Движение 21
54412
Движение за права и свободи – ДПС
315976
БСП за БЪЛГАРИЯ
955490
ПП ГЕРБ
1147292
партия на ЗЕЛЕНИТЕ
10159
Обединение ДОСТ
100479
ПП Възраждане
37896
КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)
101177

%
0.14
0.26

Брой недействи
телни гласове
360
215

0.19
2.48

267
457

0.17

193

4.15
0.09
1.55
8.99
27.19
32.65
0.29
2.86
1.08
2.88

1473
163
488
5146
12812
14573
357
4120
634
505
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Партия, коалиция или независим кандидат

Брой действи
телни гласове
ОБЕДИНЕНИ П АТ РИОТ И – НФСБ, АТА К А и
318513
ВМРО
КОЙ – Българската левица и Зелена партия
2916
ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИК АНСК А ПАРТИЯ
2325
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
3921
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН
107407
Соня Спасова Маркова – независим, издигнат в
292
първи изборен район – Благоевградски
Красимир Иванчев Жейнов – независим, издигнат
374
в трети изборен район – Варненски
Росица Пенчева Йорданова – независим, издигнат в
295
трети изборен район – Варненски
Златко Спасов Здравков – независим, издигнат в
85
единадесети изборен район – Ловешки
Димитър Огнянов Игнатов – независим, издигнат в
537
петнадесети изборен район – Плевенски
Румен Желязков Домбашов – независим, издигнат в
227
двадесет и втори изборен район – Смолянски
Георги Стоянов Кадиев – независим, издигнат в
2270
двадесет и трети изборен район – Софийски
Димитър Кирилов Байрактаров – независим, издиг463
нат в двадесет и пети изборен район – Софийски
Иван Стоянов Матев – независим, издигнат в двадесет
573
и седми изборен район – Старозагорски
Не подкрепям никого
87850
Общо
3513490

С Т Р. 2 3
%

Брой недействи
телни гласове
1940

9.07
0.08
0.07
0.11
3.06
0.19 от гласовете в района
0.18 от гласовете в района
0.14 от гласовете в района
0.12 от гласовете в района
0.43 от гласовете в района
0.38 от гласовете в района
1.00 от гласовете в района
0.25 от гласовете в района
0.36 от гласовете в района
2.50

124
142
139
637
7
10
2
1
3
5
8
5
6

44432

II. В изборите за народни представители за Четиридесет и четвъртото Народно събрание
няма избрани независими кандидати.
III. Определя четири на сто от действителните гласове, получени в изборите за народни
представители в страната и извън страната, произведени на 26 март 2017 г. (без гласовете за
независимите кандидати и „Не подкрепям никого“) – 136820.96 (сто тридесет и шест хиляди
осемстотин и двадесет цяло и деветдесет и шест стотни) гласа.
IV. Определя партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и извън страната:
Партия/коалиция
ПП ГЕРБ
БСП за БЪЛГАРИЯ
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАК А
и ВМРО
Движение за права и свободи – ДПС
ВОЛЯ
Общо

Брой действителни гласове
1147292
955490
318513

%
33.54%
27.93%
9.31%

315976
145637
2882908

9.24%
4.26%

V. Разпределя мандатите в Четиридесет и четвъртото Народно събрание по метода на
Хеър – Ниймайер и съгласно Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители – Приложение № 1 към чл. 248 от
Изборния кодекс, както следва:
Партия/коалиция
ПП ГЕРБ
БСП за БЪЛГАРИЯ
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАК А и ВМРО
Движение за права и свободи – ДПС
ВОЛЯ

Гласове
1147292
955490
318513
315976
145637

Мандати
95
80
27
26
12

Общо

2882908

240

Дял
39.58%
33.33%
11.25%
10.83%
5.00%
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В това разпределение съгласно чл. 297, ал. 2 от Изборния кодекс не са включени партиите
и коалициите, получили по-малко от четири на сто от всички действителни гласове, както и
независимите кандидати и гласовете „Не подкрепям никого“.
VI. Разпределя мандатите на партиите и коалициите по многомандатни изборни райони,
както следва:
Изборен район

ВОЛЯ

Движение за
права и сво
боди – ДПС

БСП за
БЪЛГАРИЯ

ПП
ГЕРБ

ОБЕДИНЕНИ ПА
ТРИОТИ – НФСБ,
АТАКА и ВМРО

Общо ман
дати

Благоевградски

0

2

3

5

1

11

Бургаски

0

2

4

6

2

14

Варненски

2

1

4

6

2

15

Великотърновски

0

1

3

3

1

8

Видински

0

0

2

1

1

4

Врачански

1

0

2

2

1

6

Габровски

0

0

1

2

1

4

Добрички

0

1

2

2

1

6

Кърджалийски

0

3

1

1

0

5

Кюстендилски

0

0

2

2

0

4

Ловешки

0

1

2

2

0

5

Монтана

0

1

2

2

0

5

Пазарджишки

0

1

3

4

1

9

Пернишки

0

0

2

2

0

4

Плевенски

1

1

3

3

1

9

Пловдив

1

0

3

5

2

11

Пловдивски

1

1

4

4

1

11

Разградски

0

2

1

1

0

4

Русенски

0

1

3

3

1

8

Силистренски

0

1

1

1

1

4

Сливенски

1

0

2

2

1

6

Смолянски

0

1

1

2

0

4

София 23

1

0

6

8

1

16

София 24

1

0

4

6

1

12

София 25

1

0

5

6

2

14

Софийски

1

0

3

3

1

8

Старозагорски

1

1

4

4

1

11

Търговишки

0

2

1

1

0

4

Хасковски

0

1

3

3

1

8

Шуменски

0

2

1

2

1

6

Ямболски

0

0

2

1

1

4

12

26

80

95

27

240

Общо мандати

VII. Обявява броя на получените предпочитания (преференции) за кандидатите по кандидатски листи в отделните изборни райони съгласно приложението.
Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
2408
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Методика за изменение и допълнение на Метод и
ката за определяне на размера на възнагражде
нията за предоставяне на проектантски услуги
от инженерите в устройственото планиране
и в инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 17
от 2008 г.)
§ 1. В чл. 15 след текста „При договаряне
на проектантска услуга за реконструкции“ се
поставя запетая и се добавя „преустройства,
основно обновяване и основен ремонт“.
§ 2. В приложение № 1, в чл. 2.2.1 отпада
текстът „за получаване на Разрешение за строеж“.
§ 3. В приложение № 1, в чл. 2.4.2, първа
подточка, отпада текстът „чл. 5, ал. 4 на“.
§ 4. В приложение № 1 отпада чл. 3.1.4.
§ 5. В п ри ложение № 1, в ч л. 3.1.3 след
текста „Управителният съвет на Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране
определя и оповестява периодично базисните
цени за определяне на строителната стойност.“
се добавя „Себестойността за проекта по част
конструктивна при строителната стойност на
обекта, по-ниска от 12 000 лв., се определя като
за строителна стойност на обекта от 12 000 лв.
Себестойността за проекта по част „Конструктивна“ при строителната стойност на обекта,
по-висока от 33 500 000 лв., се определя по
свободно договаряне с възложителя, но не може
да бъде по-малка от себестойността на проекта,
определена при строителна стойност на обекта
от 33 500 000 лв.“
§ 6. В приложение № 1, в чл. 3.2.1 след подточка „Земни работи;“ се въвежда нова подточка
„Работи при специални условия на фундиране и
укрепване на изкопи, насипи и др.“ и след подточка „Хидроизолационни работи;“ се въвежда
нова подточка „Кофражни работи“.
§ 7. В приложение № 1, в чл. 3.4.4 след текста
„Слож ни рамкови и скелетни конст ру к ции,
кулообразни съоръжения с височина до 60 мет
ра“ отпада „с осиг у ряване на хоризонтални
въздействия“.
§ 8. В приложение № 1, в чл. 5.1 след текста
„За реконструкции“ се поставя запетая и се добавя
„основно обновяване и основен ремонт“ и след
думата „включително“ се добавя „обновяване и“.
§ 9. В приложение № 1, в чл. 5.1.7 отпада
абревиатурата „НПССЗР“ и се добавя „Наредба
№ РД-02-20-02 от 27.01.2012 г.“.
§ 10. В приложение № 1 се добавя нов чл. 5.1.8
със следния текст: „При проектиране на нови
сгради и съоръжения в сеизмични райони съгласно БДС EN 1998 съобразно приетата концепция
за поведение:
– К = 1,35 – при концепция с ниско дисипативно поведение;

– К = 1,50 – при възприет среден клас на
дуктилно поведениe DCM;
– К = 1,65 – при възприет висок клас на
дуктилно поведениe DCН.“
§ 11. В приложение № 1 се добавя нов чл. 5.1.9
със следния текст: „При проектиране на реконструкции на съществуващи сгради и съоръжения
в сеизмични райони съгласно БДС EN 1998-3
съобразно очакваното ниво на поведение и съответстващото на това ниво гранично състояние:
– К = 1,50 – при гранично състояние „Близко до разрушаване“ (не се допуска от БДС EN
1998-3/NA за територията на Републ ика България);
– К = 1,75 – при гранично състояние „Значителни повреди“;
– К = 2,00 – при гранично състояние „Ограничени повреди“.“
§ 12. В приложение № 1, в чл. 5.1.10 се правят
следните изменения:
1. В т. а) след думата „подколонници“ отпада
„/“ и се поставя запетая.
2. В т. в) след текста „а също и при“ се добавя
„необходимост от осигуряване срещу“ и отпада
„и преместване“.
§ 13. В приложение № 1, в чл. 5.1.12 текстът
„становище с предписание, без графичен материал, по чл. 147, ал. 1 и 2 и чл. 144, ал. 5“ се
заменя с „оценка на съответствието на проекта
по част „Конструктивна“ – по чл. 142, ал. 10“ и
след текста „от Закона за устройство на територията“ се добавя „е 10 % от себестойността
на проекта,“.
§ 14. Приложение № 3 се изменя, както следва:
„Приложение № 3
СЕБЕСТОЙНОСТ Н А ПРОЕКТАНТСК ИТЕ
УСЛУГИ ПО ЧАСТИ:
„ХИДРОТЕХНИЧЕСК А“, „ХИДРОМЕЛИО
РАТИВНА“, „ВОДОС НАБДЯВАНЕ, К АНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ“ И
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ „ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ“ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ
ПРОЕКТ
Раздел 1. Основни изисквания към проектанта
по части:
„Х и д ро т ех н и ческ а“, „Х и д ромел иор ат и вна“,
„Водос набдяване, канализация и пречистване на
водите“ и интердисциплинарна част „Пожарна
безопасност“ при формиране на себестойност
на проектантските услуги по приложение № 3
1.1. Договорирането на проектантска услуга по
части „Хидротехническа“, „Хидромелиоративна“,
„Водоснабдяване, канализация и пречистване на
водите“ и интердисциплинарна част „Пожарна
безопасност“ на инвестиционни я проект по
смисъла на приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 от
Наредба № Iз-1971 за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар (СТПНОБП) се извършва при условията на глава трета от методиката.
1.2. Авторският надзор по части „Хидротехническа“, „Хидромелиоративна“, „Водоснабдяване,
канализация и пречистване на водите“ и интер-
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дисциплинарна част „Пожарна безопасност“ се
реализира по отделен договор с възложителя.
1.3. Възложителят може да възложи на друг
инженер провеждането на авторски надзор само
при изрично декларирано съгласие на автора
на проекта.
1.4. За дейности и видове работи, за които
в приложение № 3 не може да се определи себестойност, тя се изчислява по вложено време
при условията на глава четвърта от методиката.
Раздел 2. Обхват на дейностите на инженера
по части:
„Х и д р о т ех н и ческ а“, „Х и д р омел иорат и вна“,
„Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ и интердисциплинарна част
„Пожарна безопасност“
2.1. Предвари телни (п рединвест иционни)
проучвания
2.1.1. Основни работи по част „Водоснабдяване,
канализация и пречистване на водите“:
– изясняване на задачите по осигуряване на
обекта с необходимата техническа инфраструктура – водоснабдяване, канализация, пречистване
на водите, корекции и др.;
– избор на схема и система за водоснабдяване и канализация при отчитане състоянието
на съществуващата техническа инфраструктура
в района на обекта;
– изясняване и създаване на принципни
схеми за външни мрежи, съоръжения и сградни
инсталации.
2.1.2. Основни работи по част „Пожарна безопасност“ по смисъла на приложение №3 към
чл. 4, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП:
– генерална планировка;
– пътища за противопожарни цели;
– минимални разстояния до съседни сгради
и съоръжения;
– застроена площ между брандмауерите;
– разработване на концепция за пожарна
безопасност;
– определяне населеността на сградата;
– избор на активни и пасивни мерки за пожарна безопасност на строежа;
– сравняване на различните варианти;
– изготвяне на задание за проектиране при
възлагане от страна на инвеститора.
2.2. Идеен проект
2.2.1. Основни работи по част „Водоснабдяване,
канализация и пречистване на водите“
Изработване на проектно решение със схеми
за водоснабдяване и канализация на обекта за
получаване разрешение на строеж, включващо:
– схема за водоснабдяване, мотивирана с
указателни писма от експлоатационните дружества и проучване на място;
– схема за отводняване (канализация) на
обекта, мотивирана с указателни писма от експлоатационните дружества и проучване на място;
– предварителни изчисления за необходимите
водни количества и напор за водоснабдителните
схеми съобразно вариантните разработки на
водещата технологична част на обекта;
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– предварителни изчисления за количествата
на формиращите се видове отпадъчни води от
обекта и техническа обосновка за хидравличните
параметри на съществуващата техническа инфраструктура по отношение на тяхното отвеждане;
– изработване на графична част (чертежи),
която да изяснява предлаганата възможност за
реализиране на техническите решения, мотивирани с изчисленията;
– обяснителна записка, доказваща съответствието на предлаганите решения с действащата
нормативна уредба и изискванията на ЗУТ за
безопасна и здравословна среда.
2.2.2. Основни работи по част „Пожарна безопасност“ по смисъла на приложение №3 към
чл. 4, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП:
2.2.2.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:
2.2.2.1.1. описание на функционалното предназначение на строежа, в т.ч. обемнопланировъчни
и функционални показатели;
2.2.2.1.2. к лас на фу нк циона лна пожарна
опасност;
2.2.2.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи – носимоспособност, непроницаемост, изолиращата
способност и други допълнителни критерии за
определяне на огнеустойчивостта в зависимост
от вида и предназначението на строежа;
2.2.2.1.4. класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития
на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни
повърхности, за технологични инсталации и
съоръжения;
2.2.2.1.5. условия за успешна евакуация.
2.2.2.2. Активни мерки за пожарна безопасност:
2.2.2.2.1. обемнопланировъчни и функционални показатели за пожарогасителни, пожароизвестителни, оповестителни и димо- и топлоотвеждащи инсталации в зависимост от вида и
предназначението на строежа; водоснабдяване
за пожарогасене.
2.3. Технически проект
2.3.1. Основни работи по част „Водоснабдяване,
канализация и пречистване на водите“
Проектиране за получаване на разрешение
на строеж и изграждане на обекта:
– Част водоснабдяване и канализация на техническия проект се изработва в самос тоятелни
раздели за водоснабдителните и канализационните мрежи и/или за сградните инсталации, като в
зависимост от конкретните нужди се изработват
допълнително:
1. баланс на водите, видове водооборотни
цикли, мрежи и съоръжения;
2. проек тни решени я на пречиствателни
съоръжения;
3. проекти на водохващанията, на заустване
на отпадъчните води или на водоприемници, на
корекции на реки, на брегоукрепителни съоръжения и на другите хидротехнически съоръжения,
необходими за експлоатацията на обекта.
– Чертежите на сградните водоснабдителни
и канализационни инсталации включват:
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1. хоризонта лни разрези през подземни я
(полуподземния) етаж на обекта (подобектите)
отделно за водоснабдяването и канализацията
с означения на:
а) номерация на клоновете;
б) оразмерителни водни количества за главните водопроводни клонове;
в) диаметри, дължини и наклони;
г) котировка на връзките спрямо приетото
относително ниво ± 0,00 за сградата;
2. хоризонтални и вертикални разрези през
съоръжения за повишаване на напора, бойлерни
помещения, резервоари и др.;
3. аксонометрични схеми на водопроводните
и канализационните инсталации.
– Чертежите на външните, вк лючително
площадковите водопроводни и канализационни
мрежи включват:
1. ситуационен план в подходящ мащаб с
характерни данни от вертикалната планировка;
2. надлъжни профили в М 1:500 или 1:1000 за
дължините и в М 1:50 или 1:100 за височините
на външните водопроводни и канализационни
клонове с означени оразмерителни данни;
3. хоризонта лни и вертика лни разрези с
нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен;
4. монтажен план за външните водопроводни
мрежи с нанесени номера на основните кръстовища.
– Обяснителните записки на разделите на
част „Водоснабдяване и канализация на техническия проект“ съдържат:
1. изходни данни и общи изисквания на заданието за проектиране;
2. данни за:
а) водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води;
б) геоложката и хидроложката характеристика
на района (ако са необходими), вкл. специфичните изисквания към инсталациите във връзка
с особеностите на обекта (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.);
3. обосновка за:
а) необходимостта от повишаване на напора;
б) необходимостта от пречистване на питейните и отпадъчните води;
4. данни за водопроводните инсталации с
обосновка на:
а) избора на инсталацията (за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди,
обединена и др.);
б) избора на инсталацията за топла вода и
начина на циркулация на топлата вода с мотивировка за необходимостта;
в) избраните съоръжения към водопроводната
инсталация за повишаване на напора, пречистване и дезинфекция, съхраняване (резервиране),
омекотяване, охлаждане, вкл. многооборотно
ползване на отпадъчни води, както и за водохващания, ако и това се изискв а със заданието
за проектиране;
г) начина за оразмеряване на инсталацията
и крайните резултати от изчисленията;
5. данни за канализационните инсталации с
обосновка на:
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а) избора на инсталацията (за битови, дъждовни или технологични води, смесена или разделна) и техническа характеристика на тръбите
и елементите;
б) начина за отвеждане на отпадъчните води
(в съществуваща канализация, в пречиствателно
съоръжение и др.);
в) необходимостта и начина за изпълнение на
дренажи, водопонижаващи системи, предпазване
от повърхностни води;
г) предвиж даните пречиствателни съоръжения;
д) специфичните мероприятия при проектиране в льосови и свлачищни почви и в земетръсни
райони.
– Изчисленията към част „Водоснабдяване и
канализация на техническия проект“ включват:
1. хидравлични изчисления и оразмерителни
таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения и/или за водопроводните
и канализационните инсталации;
2. изчисления на конструкциите на строи т ел н и т е с ъор ъжен и я к ъм водоп ровод н и т е
и/или канализационните мрежи, когато такива
не се прилагат към част „Конструктивна“ на
техническия проект;
3. спецификации на всичк и съоръжени я,
свързани с проектните решения на мрежите и
инсталациите, с данни за техните технически
параметри и спецификация на необходимите
основни материали и изделия, когато не са отразени в чертежите;
4. количествени сметки по подобекти за инсталациите на сградите и/или за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.
2.3.2. Основни работи по част „Пожарна безопасност“ по смисъла на приложение № 3 към
чл. 4, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП:
2.3.2.1. пасивни мерки за пожарна безопасност:
2.3.2.1.1. к лас на фу нк циона лна пожарна
опасност;
2.3.2.1.2. генерален план;
2.3.2.1.3. пътища за противопожарни цели;
2.3.2.1.4. минимални разстояния до съседни
сгради и съоръжения;
2.3.2.1.5. проектни обемнопланировъчни и
функционални показатели на строежа, в т.ч.
стълбищни клетки (брой, разположение, изпълнение, осветеност), асансьорни шахти, отделяне
на помещения на разпределителни електрически
табла, складови и производствени помещения,
разстояния между сградите и съоръженията; брой
и размери на евакуационните изходи от сградата,
размери на пътищата за евакуация; отстояния от
сгради и съоръжения на строежа до надземни и
подземни инженерни проводи и др.;
2.3.2.1.6. степен на огнеустойчивост на строежа
и на конструктивните му елементи – проектни
стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и на други
допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта на строежа в зависимост от вида
и предназначението му, в т.ч. носещи стени и
колони, междуетажни конструкции, фасадни и
вътрешни стени, стени на евакуационните пъти-
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ща, стълбищни рамена, инсталационни шахти,
стени на складове и производствени помещения,
врати в пожарозащитните прегради;
2.3.2.1.7. огнезащита на стоманени конструктивни елементи – начини на изпълнение на
покритията в зависимост от вида на сечението
на стоманените конструктивни елементи: отворени профили – П профил; І профил; L профил;
Т профил и др.; затворени профили (правоъгълни,
квадратни); O (кръгли профили); Δ (триъгълни) и
др., фактор на масивност, технология на нанасяне
на огнезащитните състави, външни (атмосферни)
условия, минимален брой слоеве и др.;
2.3.2.1.8. класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития
на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни
повърхности, за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни,
електрически и др.) в зависимост от вида на
сградата и предназначението на помещенията;
2.3.2.1.9. определяне населеността на сградата и
оценка на безопасността на евакуацията съгласно
изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.
2.3.2.2. Активни мерки за пожарна безопасност:
2.3.2.2.1. обемнопланировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации
в зависимост от вида и предназначението на
строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи,
които подлежат на защита с пожарогасителна
инсталация, изчислителни стойности на оразмеряването на инсталацията, проектни водни
количества, блокировки и др.;
2.3.2.2.2. обемнопланировъчни и функцио
нални показатели за пожароизвестителни инсталации в зависимост от вида и предназначението
на строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи,
които подлежат на защита с пожароизвестителна
инсталация, местоположение на централата, степен на защита на оборудването, блокировки и др.;
2.3.2.2.3. обемнопланировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации
в зависимост от вида и предназначението на
строежа, в т.ч. площи, подлежащи на озвучаване;
задействане на инсталацията и др.;
2.3.2.2.4. обемнопланировъчни и функцио
нални показатели за димо- и топлоотвеждащи
инсталации в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. помещения и зони, подлежащи на димо- и топлоотвеждане, определяне на
незадимяемата зона в помещенията, определяне
на димен сектор, кратност на обмена на димо- и
топлоотвеждащите инсталации, брой, кратност
на въздухообмена при аварийна вентилационна
инсталация, размери и разположение на димо- и
топлоотвеждащите устройства (люкове) и др.;
2.3.2.2.5. функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене в зависимост от вида
и предназначението на строежа, в т.ч. брой на
пожарните хидранти, водопровод за пожарогасене, резервоар, водоизточник (обем), засмукване
и възстановяване на водните количества и др.;
2.3.2.2.6. функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално
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пожарогасене, в т.ч. вид и брой на уредите и
съоръженията за помещение, за етаж или за
цялата сграда;
2.3.2.2.7. функционални показатели на евакуационно осветление в зависимост от вида и
предназначението на строежа, в т.ч. минимална
осветеност по пътищата за евакуация, защита от
топлина на елементите на инсталацията и др.;
2.3.2.2.8. блок-схема на проектираните активни
мерки за защита (със самостоятелно задействане
или управляване от ПИС), начин на привеждането им в действие и осигурените блокировки
за съвместна работа на системите.
2.3.2.2.9. графичната част на проекта съдържа:
2.3.2.2.9.1. графични материали (в т.ч. чертежи)
с нанесени пасивни мерки, спецификации на
строителните продукти и защита на конструктивните елементи, отнасящи се до безопасността
при пожар;
2.3.2.2.9.2. пътища за противопожарни цели,
стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности;
2.3.2.2.9.3. графични материали с параметри
на евакуационните пътища и изходи.
Забележка. Графичните материали за всяка
от активните мерки за пожарна безопасност са
елемент и се съдържат в отделните части на инвестиционния проект.
2.4. Работен проект
2.4.1. Основни работи по част „Водоснабдяване,
канализация и пречистване на водите“
Проектиране за получаване на разрешение
на строеж и изграждане на обекта:
– Част „Водоснабдяване и канализация на
работния проект“ се изработва в самостоятелни
раздели за водоснабдителните и канализационните мрежи и/или за сградните инсталации, като в
зависимост от конкретните нужди се изработват
допълнително:
1. детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат
с други инсталации;
2. допълнително изработване на детайли за
монтаж, като се отразяват и евентуално настъпилите промени в инсталациите в сравнение с
техническия проект;
3. аксонометрични схеми на инсталациите
с показани на тях всички характерни данни за
инсталацията;
4. машинно-конструктивни чертежи за сложни
възли и елементи на съоръженията (на пречиствателни станции, помпени станции, хидрофорни
уредби и др.) – при необходимост;
5. детайли на съоръжения към водоснабдителните и канализационните мрежи или на
техните нестандартни елементи – по преценка
на проектанта.
– Изчисленията към част „Водоснабдяване и
канализация на работния проект“ са със съдържанието на част „Водоснабдяване и канализация
на техническия проект“.
2.4.2. Основни работи по част „Пожарна безопасност“ по смисъла на приложение № 3 към
чл. 4, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП:
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2.4.2.1. Част „Пожарна безопасност“ на работния проект съдържа всички части на техническия
проект, като допълнително се разработват:
2.4.2.1.1. чертежи с детайли на специфичните
технически решения за изпълнението на всички
пасивни и активни мерки за защита;
2.4.2.1.2. спецификации на строителните продук
ти за огнезащита на строителните конструкции.
2.4.2.2. Пожаротехнически средства и уреди
за първоначално гасене.
Забележка. Графичните материали за всяка
от активните мерки за пожарна безопасност са
елемент и се съдържат в отделните части на инвестиционния проект.
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№ 3, тази средна часова ставка дава възможност
на Възложителя да установи достоверността на
договорения срок за проектиране при една договорена вече себестойност на услугата.
Препоръчителна е проверката и на обратната
взаимовръзка, доколко исканата себестойност
на услугата съответства на договорения срок за
нейното изпълнение.
Търсенето на корелация между себестойността
на услугата и нейното времетраене е възможно
при фиксирането на следните предпоставки:
– уточнени проектни части на поръчката;
– численост на проектантския колектив.
Раздел 4. Себестойност на проектантските
услуги по части:
„Хидротехническа“ и „Хидромелиоративна“
1. Себестойност та на проектантските услуги за проектиране на строителната част на
хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения е в пряка зависимост от стойността на
строителните работи и категорията на обекта
(Наредба № 1 от 2004 г. за номенклатурата на
видовете обекти). Процентно разпределение за
всички фази на проектиране (съгласно Наредба
№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти) на строителната част
са съгласно таблица 1.

Раздел 3. Срокове за извършване на проектантски услуги
Този раздел е изцяло в полза на Възложителя,
тъй като му дава възможност да установи съизмеримостта между себестойността на услугата
и времето за нейното изпълнение.
На база чл. 19 от методиката за определяне
размера на възнагражденията може да се приеме средна часова ставка за проектантската
дейност – 40 лв.
Когато себестойността на услугата е определена съгласно чл. 6, т. 2 или т. 3 на методиката,
каквито са методите в настоящото приложение

Таблица 1
Стойност на строителните работи
(в хил. лв.)

% строежи първа
категория

% строежи втора
категория

Строежи трета
категория

10

7,51

6,76

6,24

15

6,84

6,51

5,99

20

6,80

6,25

5,74

25

6,69

6,10

5,61

30

6,54

5,95

5,48

35

6,44

5,86

5,41

40

6,35

5,78

5,34

45

6,27

5,71

5,27

50

6,19

5,65

5,21

55

6,12

5,58

5,14

60

6,05

5,27

5,08

65

5,99

5,45

5,02

70

5,94

5,40

4,98

75

5,89

5,35

4,93

80

5,84

5,32

4,90

85

5,81

5,29

4,87

90

5,78

5,26

4,84

95

5,76

5,24

4,82

100

5,74

5,23

4.81

150

5,53

5,04

4,63

200

5.32

4,84

4,44

250

5,20

4,81

4,37

Забележки
За междинни
стойности на
строит. работи
процентите се
интерполират
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Стойност на строителните работи
(в хил. лв.)

% строежи първа
категория

% строежи втора
категория

Строежи трета
категория

300

5,08

4,69

4,26

350

5,00

4,60

4,20

400

4,93

4,52

4,13

450

4,86

4,45

4,08

500

4,81

4,38

4,02

550

4,75

4,32

3,97

600

4,69

4,26

3,84

650

4,64

4,22

3,88

700

4,60

4,18

3,84

750

4,57

4,14

3,82

800

4.54

4,12

3,79

850

4,51

4,09

3,77

900

4,49

4,07

3,765

950

4,48

4,06

3,76

1 000

4,47

4,05

3,755

2 000

4,14

3,76

3,48

3 000

4,00

3,60

3,37

4 000

3,88

3,50

3,25

5 000

3,76

3,40

3,17

10 000

3,52

3,18

2,96

15 000

3,38

3,06

2,86

20 000

3,24

2,94

2,78

25 000

3,18

2,90

2,70

30 000

3,12

2,85

2,64

35 000

3,08

2,81

2,61

40 000

3,04

2,78

2,59

45 000

3,00

2,76

2,57

50 000

2,97

2,73

2,55

>50 000

Забележки

по договаряне, но не по-малко от 2,20 %

2. Процентното разпределение от себестойността на проектантските услуги за проектиране
по съответните фази е следното:
– идеен проект (ИП) – 15 %;
– технически проект (ТП) – 45 %;
– работен проект (работни чертежи и детайли) (РП) – 40 %;
– при еднофазно проектиране във фаза ТП
или РП – 80 %;
– при двуфазно проектиране – ИП и ТП,
ИП и РП – 90 %;
– при двуфазно проектиране – ТП и РП, и
при трифазно проектиране – 100 %.
3. Хидроложки, климатоложки, водностопанск и, геолож к и, сеизмолож к и и почвени
проучвания се ценообразуват по вложено време.
4. При реконструкции и преустройства на
съществуващи строежи (обекти), за които има
необходимата проектна документация, себе-

стойността се умножава с коефициент 1,35, а
при липса на проектна документация – с коефициент 1,50.
Раздел 5. Себестойност на проектантските услуги
за проектиране на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения
1. Физикогеографски, климатични и инженерно-хидроложки проучвания за нуждите на
водоснабдителните и канализационните обекти
Себестойността на последните се формира
по вложено време съгласно глава четвърта от
методиката.
2. Водохващания
2.1. Себестойността на проектантските услуги за проектиране на водохващания от реки се
определя по формула 1:
С = Сб + Сб × К, лв.,

(1)
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където:
Сб е базовата себестойност на проектантската
услуга в лв.;
К= [(К 1-1) + (К 2 -1) + (К 3 -1) + (К4 -1)]
К – коефициент, отчитащ особеностите на
проектната разработка;
Сб = 1000 лв. за алпийско водохващане;
Сб = 2000 лв. за масивен тип с промивни
отвори;
Сб = 3000 лв. за дренажно водохващане;
К1 = 1,00 за максимално преливащо водно
количество до 10,0 м 3/сек;
К1 = 1,30 за максимално преливащо водно
количество от 10,1 м 3/сек до 500 м 3/сек;
К1 = 1,50 за максимално преливащо водно
количество над 500 м 3/сек;
К2 = 1,00 за напор над прага до 2,0 м;
К2 = 1,50 за напор над прага от 2,1 м до 5,0 м;
К2 = 2,00 за напор над прага над 5,0 м;
К3 = 1,00 за водовземно водно количество
до 1,0 м 3/сек;
К3 = 1,50 за водоземно водно количество
над 1,0 м 3/сек;
К4 = 1 за скална основа;
К4 = 1,50 за земна основа.
2.2. В себестойността на проектантските услуги за проектиране на водохващания не влизат:
– геоложки проучвания, възстановяване на
природната среда, мост или пасарелка върху
водохващането, отбивни съоръжения, укрепителни работи по бреговете, топографски работи,
електро- и машинни работи.
2.3. При реконструкции и преустройства на
съществуващи строежи (обекти), за които има
необходимата проектна документация, себестойността се умножава с коефициент 1,35, а при липса
на проектна документация – с коефициент 1,50.
3. Водоеми
3.1. Себестойността на проектантските услуги
за проектиране на вкопани стоманобетонни водоеми се определя съобразно полезния им обем
по таблица 2 и се отнася за фаза РП.
Таблица 2
Стоманобетонни водоеми
Полезен обем, м 3

Себестойност в лв.

25

1900

50

2300

100

2700

200

3200

300

3800

500

4700

1 000

5700

2 000

6700

4 000

8000

5 000

8500

10 000

8900

15 000

9800
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Стоманобетонни водоеми
Полезен обем, м 3

Себестойност в лв.

20 000

11 000

40 000

12 000

60 000

13 000

Забележка. Междинните стойности се интерполират, а тези за полезен обем над 60 000 куб. м се
ценообразуват по вложено време.

3.2. Себестойността на проектантските услуги
за проектиране на кула водоеми се определя
съобр азно полезния обем и височината до водната чашка по таблица 3 и се отнася за фаза РП.
Таблица 3
Полезен
обем в м 3

Височина
в метри

Себестойност
в лв.

100

10
15
20
30

6100
7000
7800
8400

150

10
15
20
30

6900
7500
8400
9000

200

10
15
20
30

8100
8700
9400
10 000

300

10
20
30
40

9300
9900
10 800
11 400

500

10
20
30
40

11
12
13
13

500
300
000
800

1 000

10
20
30
40

14
15
16
17

100
000
400
600

Забележка. Междинните стойности се интерполират, а тези за полезен обем над 1000 куб. м
се ценообразуват по вложено време.
3.3. Посочените по-горе себестойности се
отнасят само за част ВК.
3.4. При реконструкции и преустройства на
съществуващи строежи (обекти), за които има
необходимата проектна документация, себестойността се умножава с коефициент 1,35, а при липса
на проектна документация – с коефициент 1,50.
4. Прагове и баражи на реки, канали и дерета
за нуждите на водоснабдителното и канализационното строителство
4.1. Себестойността на проектантските услуги
за изработване на работен проект за прагове и
баражи на реки, канали и дерета за нуждите на
водоснабдителното и канализационно строителство се определя по формула 2:
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С = Сб + Сб × К, лв.,
(2)
където:
Сб е базовата себестойност на проектантската
услуга в лв.;
Сб = 500 лв. за дънни прагове и баражи;
Сб = 1000 лв. за хидравлични прагове без
енергогасител;
Сб = 1500 лв. за хидравлични прагове с
енергогасител;

С = 200 × Д, лв.,
(3)
където:
Д е дължината на съоръжението в м.
Забележка. Заустване на отпадъчни води в морската акватория по отделно договаряне.
д) заустване на отпадъчни води в неплавателни реки, дерета и канали – себестойността
на проектантските услуги – 750 лв.;
е) детайли за укрепване на изкопи, за саваци, за метални решетки на водохващания и
други хидросъоръжения, за фасонни части от
стоманени или други тръби – себестойността
на проектантските услуги – 500 лв.
5.5. В себестойност та на проектантските
услуги на са включени разходите за геоложки,
инженерно-геоложки проучвания, лабораторни
и моделни изследвания, тахиметрични снимки,
проектиране на подобекти извън строителната
площадка.
5.6. При реконструкции и преустройства на
съществуващи строежи (обекти), за които има
необходимата проектна документация, себестойността се умножава с коефициент 1,35, а при липса
на проектна документация – с коефициент 1,50.
6. Помпени станции
6.1. Себестойността на проектантските услуги
за проектиране на помпените станции във фаза
РП в зависимост от инсталираната им мощност
в кВт се определя по таблица 5.

Таблица 4
Широчина на
препятс твието
до 20 м

от 20
над 50 м
до 50 м

до ø 300 мм

900

1800

3000

от 301 до 500 мм

1500

2400

4500

от 501 до 1000 мм

2400

3600

6000

над 1001 мм

4500

6000

10 500
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• п ри дължина до 50 м или диаметър до
ø 1000 мм вк лючително себестойност та
на проектантските услуги е 3000 лв./брой;
• п ри дължина над 50 м или диаметър над
ø 1000 мм – 6000 лв./брой;
• п ри преминаване под съществуващи кабели,
топлопроводи, газопроводи и други с ø до
0,3 м 2 себестойността на проектантските
услуги в таблица 4 се коригира с К = 0,60.
5.4. Себестойността на проектантските услуги за индивидуални проекти на съоръжения е,
както следва:
а) дъждопреливници – 3500 лв./брой;
б) събирателни и ревизионни шахти, каломаслоуловители, уловители за боя, окалиноуловители, водомерна шахта, кранова шахта,
шахта въздушник или отток, безотточна яма,
септична яма, филтрационна треншея и други с
хоризонтално сечение по външен контур от 0,8
до 4,0 м 2 – 500 лв./брой; с хоризонтално сечение
над 4,0 м 2 – 1500 лв./брой;
в) опорни блокове до 5 м 3 – 200 лв./брой; от 6
до 10 м 3 – 400 лв./брой; над 10 м 3 – 500 лв./брой;
г) заустване на отпадъчни води в плавателни
реки и морета съгласно формула 3:

К= [(К 1-1) + (К 2 -1) + (К 3 -1) + (К4 -1)]
К – коефициент, отчитащ особеностите на
проектната разработка;
К1 = 1,00 за преливащо водно количество
до 1,00 м 3/сек;
К1 = 1,30 за преливащо водно количество от
1,01 м 3/сек до 500 м 3/сек;
К1 = 1,50 за преливащо водно количество
над 500 м 3/сек;
К2 = 1,00 за напор над прага до 2,0 м;
К2 = 1,30 за напор над прага от 2,01 м до 5,0 м;
К2 = 2,00 за напор над прага над 5,0 м;
К3 = 1,00 за скална основа;
К4 = 1,50 за земна основа.
4.2. При реконструкции и преустройства на
съществуващи строежи (обекти), за които има
необходимата проектна документация, себестойността се умножава с коефициент 1,35, а
при липса на проектна документация – с коефициент 1,50.
5. Съоръжение по водоснабдителни или канализационни мрежи, производствени площадки
и други подобни
5.1. Себестойността на проектантските услуги
за проектиране на съоръженията за преминаване под и над реки, дерета, канали, пътища,
жп линии и други препятствия се определя по
таблица 4 (себестойностите са в лв.).
Диаметър на
тръбата
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5.2. При проектиране на специална мостова
конструкция същата се заплаща отделно.
5.3. При преминаване под река или дере с
дюкери:

Таблица 5
кВт

до 10

25

50

100

200

300

400

500

1000

1500

2000

5000

лв./кВт

330

151

94

82

58

46

40

36

28

21

19

10
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6.2. При утежнени условия за проектиране
себестойността на проектантските услуги се
умножава, както следва:
а) за вкопаване (без подземните помпени
станции) – К = 1,10;
б) за подпочвени води или пропадъчни почви –
К = 1,10;
в) за помпена станция, изпълнявана като
спускащ се кладенец – К = 1,20;
г) за канализационна помпена станция –
К = 1,20;
д) за противопожарна помпена станция –
К = 1,20;
е) при на личие в помпената станци я на
виндкеселна инсталация, дренажно-аварийна
инсталация или торосмесителна инсталация
себестойностите се умножават с К = 1,15.
6.3. Посочените себестойности на проектантските услуги са само за част ВК (Технологична).
6.4. В себестойност та на проектантск ите
услуги по таблица 5 не са включени:
– проучването и проектирането на подобекти
извън границата на строителната площадка на
помпената станция;
– ма ш и н но -конс т ру к т орск и т е рабо т и за
нестандартно оборудване, като: повдигателни
кранове, резервоарни филтри, фасонни части на
напорни тръбопроводи, затворни съоръжения и
повдигателни съоръжения и механизми към тях
и други машини и апарати;
– топографско-геодезическите работи в процеса на проектирането и строителството;
– разработките за борба с хидравличния удар;
– изместването на пътища и далекопроводи, автоматика, трансформаторни постове и
подстанции.
6.5. При реконструкции и преустройства на
съществуващи строежи (обекти), за които има
необходимата проектна документация, себестойността се умножава с коефициент 1,35, а при липса
на проектна документация – с коефициент 1,50.
7. Външни водопроводни мрежи – извънселищни, селищни, площадкови
Себестойността на проектантските услуги
за изработване на работен проект за външни
водопроводни мрежи – извънселищни, селищни
и площадкови, се определя по таблица 6 (себе
стойностите са в лв./км).
Таблица 6
Дължина в километри

Водно количество, л/сек

до 5

До 20

1980

50

2760

до 20

до 50

до 100

1490

965

605

1955

1230

745

100

4525

3150

1750

1170

250

5940

4345

2670

1980

500

7650

5710

4160

2945

1000

9785

6995

4610

3450

2000

11750

8675

5760

4190

3000

14160

10080

7110

4730

5000

16800

12250

8590

5670
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Дължина в километри

Водно количество, л/сек

до 5

6000

17220

12910

9180

6320

7000

17820

13430

9670

6700

8000

18480

13900

10050

7060

10000

19680

14770

10690

7690

до 20

до 50

до 100

Забележка. Междинните стойности на водно количество се интерполират, а тези над 10 000 л/сек
се ценообразуват по вложено време.

7.1. Съобразно условията по трасето на водопровода относно топография, инженерна геология
и инфраструктура себестойностите на проектантските услуги се умножават, както следва:
а) за скални участъци – с К = 1,10;
б) за участъци с високи подпочвени води и
такива с пропадъчни (льосови) почви – с К = 1,30;
в) за участъци в планински терен с надлъжен
или напречен наклон над 30 % – с К = 1,10;
г) за участъци с плаващи пясъци – с К = 1,10;
д) за водопроводни мрежи 1 категория – с
К = 1,20;
е) за водопроводни мрежи 2 категория – с
К = 1,10;
ж) за комплексно проектиране на инженерни системи в населените места, курортните и
заводските площадки – с К = 1,20;
з) за хоризонтален сондаж – 400 лв./брой;
и) себестойността на проектантските услуги
за ППР на външен водопровод до 50 м е 400 лв.;
к) за дължини от 0,4 км до 1 км себестойностите се определят пропорционално на тези
от таблицата.
7.2. Съобразно вида и конструкцията на водопровода себестойността на проекта се умножава,
както следва:
а) за стоманобетонни предварително напрегнати тръби със стоманени фасонни части – с
К = 1,15;
б) за стоманен водопровод в открит участък
(естакада) – с К = 1,20.
7.3. При реконструкции и преустройства на
съществуващи строежи (обекти), за които има
необходимата проектна документация, себестойността се умножава с коефициент 1,35, а при липса
на проектна документация – с коефициент 1,50.
8. Външна канализационна мрежа – извънселищна, селищна, площадкова
8.1. Себестойността на проектантските услуги
за изработване на работен проект за външни канализационни мрежи – извънселищни, селищни
и площадкови, при дължини над един километър
се определя по формула 4:
А .(Д – 1)
С = А оД – –––––о–––––––––––––– 	 , лв.,
(4)
3
където:
С е себестойността на проектантските услуги в лв.;
Ао – базовата себестойност на проектантските
услуги по таблица 7;
Д – дължината на канализационната мрежа
в километър.
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Базовата себестойност на проектантските услуги за проектиране на външни канализационни
мрежи – извънселищни, селищни и площадкови,
се определя по таблица 7 (себестойностите са
в лв./км).
Таблица 7
Гравитачно канализиране на населените места
при брой на жителите

Себестойност на
проектантските
услуги в лв./км

до 25 000 жители

5310

от 25 000 до 50 000

5940

над 50 000 жители, курортни, туристически и
спортни комплекси, промишлени площадки

7810

8.2. При диаметър до ø 1000 себестойностите на проектантските услуги се умножават с
К = 0,70, при диаметър над ø 3000 (F над 7 м 2) –
с К = 1,45.
8.3. За дължини под 1 км себестойностите на
проектантските услуги се определят пропорционално от базовите себестойности по таблица 7.
8.4. При помпажно канализиране на населеното място се прилагат себестойностите на
проектантските услуги на графата с по-голямо
население, а ако то е над 50 хиляди жители,
себестойността се умножава с К = 1,20.
8.5. Себестойността на проектантските услуги
за ППР на външна канализация до 50 м е 500 лв.
8.6. В себестойността на проектантските услуги по таблица 7 не са включени разходите за:
а) геодезически работи – парцеларни планове,
координатно заснемане, трасировки и нивелации;
б) проект за диспечеризация;
в) проучване и проектиране на подобекти
извън строителната площадка;
г) проект за корекции на реки и дерета;
д) проект за катодна и антикорозионна защита;
е) машиноконструктивни работи за нестандартно оборудване, като повдигателни кранове,
спомагателни и други машини и апаратури;
ж) пречиствателни съоръжения;
з) проект за временно укрепване, пайнерови
греди, скелета и други подобни съоръжения,
пресичащи съществуващи жп линии, трамвайни
линии, пътища.
8.7. За утежнени условия на проектиране себестойността се умножава, както следва:
а) при проектиране на канали в скални почви
с К = 1,05;
б) при проектиране на канали от стоманени
или предварително напрегнати тръби с К = 1,10;
в) при проектиране на канали от сглобяеми
елементи с К = 1,15;
г) при проектиране на разделна канализация
с К = 1,20;
д) при високи подпочвени води, когато се
проектират дренажи или водопонизителна система с К = 1,35;
е) при проектиране на канализация в свлачищни райони или льосови почви, където се
налагат допълнителни укрепителни съоръжения
с К = 1,30;
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ж) при проектиране в терени с надлъжен или
напречен наклон над 30 % с К = 1,10.
8.8. Себестойността на проектантските услуги
на тласкателни канали и напорни канални клонове се определя по таблицата за водопроводите.
8.9. При самостоятелна дренажна система
себестойност та на проектантск ите услу ги е
както при канализационна мрежа с корекционен
коефициент К = 0,5.
8.10. Себестойността на проектантските услуги
на открити безнапорни канали се определя по таблица 7 със следните корекционни коефициенти:
а) за открит необлицован канал с К = 0,5;
б) за открит облицован канал с К = 0,7.
8.11. При реконструкции и преустройства на
съществуващи строежи (обекти), за които има
необходимата проектна документация, себестойността се умножава с коефициент 1,35, а при липса
на проектна документация – с коефициент 1,50.
9. Пречиствателни станции
9.1. Пречиствателни станции за питейни води
Себестойността на проектантските услуги
за проектиране на пречиствателните станции
за питейни води се определя в зависимост от
пречистваното водно количество съгласно таблица 8. Определените себестойности се отнасят
само за част ВК (Технологична).
Таблица 8
Брутно водно количество,
л/сек

Себестойност
в лв.

2

4000

5

6600

10

16 800

20

25 500

50

32 400

75

38 250

100

42 900

150

48 300

200

53 700

250

57 000

300

60 450

400

67 200

500

76 800

750

83 400

1000

91 200

1500

109 200

2000

118 200

2500

127 500

3000

134 400

4000

150 000

Забележка. Междинните стойности на водно
количество се интерполират, а тези над 4000 л/сек
се образуват по вложено време.
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9.1.1. В зависимост от н якои характерни
особености на проектирането себестойностите
на проектантските услуги се умножават със
следните коефициенти:
а) за едностъпална пречиствателна станция
без конт. разтвори с К = 0,90;
б) при обезжелезяване и обезмагнетяване с
К = 1,05;
в) при флуориране на води с К = 1,15;
г) за озониране с К = 1,15;
д) при изработване на съоръжения за пречистване на води в УУСМП при двустъпална
станция с К = 1,15;
е) също, но при едностъпална станция с
К = 1,30;
ж) при пълно омекотяване на част от водното
количество с К = 1,30;
з) при пълно омекотяване на цялото водно
количество с К = 1,50;
и) п ри п ъ л но обезсол я ва не на водата с
К = 2,00;
к) при обезводняване на утайките в каловото
стопанство по механичен начин с филтър, преси
и други с К = 1,10;
л) за малки питейни пречиствателни станции
до 50 л/сек с К = 1,05.
9.1.2. При проектиране на самостоятелна
обеззаразителна инсталация себестойностите
на проектантските услуги се определят в размер
15 % от себестойностите по таблицата.
9.2. Пречиствателни станции за битови и
промишлени оптадъчни води
Себестойността на проектантските услуги за
проектиране на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води се определя
по таблица 9 в зависимост от пречистваното
средно денонощно водно количество.
Себестойността на проектантските услуги
по таблица 9 се отнася само за част ВК (Технологична).
Таблица 9
Средно денонощно водно
количество, м 3/ден

Себестойност
в лв.

До 5

2500

10

3100

50

6450

100

8300

200

11 300

500

20 200

1 000

28 500

5 000

33 000

10 000

48 000

20 000

67 500

30 000

87 000

50 000

121 500

70 000

141 000

100 000

162 000
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Забележки:
1. В зависимост от някои характерни особености на проектирането себестойностите на проектантските услуги се умножават със следните
коефициенти:
1.1. за пречиствателни станции само с механично
пречистване К = 0,90;
1.2. за пречиствателни станции с механично
обезводняване К = 1,30;
1.3. за биологично пречистване до изискванията
за „чувствителна зона“ К = 1,15;
1.4. за пречиствателни станции с повече от
едно биологично или химично стъпало – за всяко
следващо К = 1,20;
1.5. за проектиране на пречиствателни станции
с над 50 % промишлени отпадъчни води по водно
количество или състав К = 1,15;
1.6. при пречистване на смесени отпадъчни
води (битови, промишлени и дъждовни) К = 1,20;
1.7. при пречиствателни станции с метантанкове К = 1,20;
1.8. при пречиствателни станции за промишлени
отпадъчни води К = 1,30;
1.9. при химично третиране на отпадъчните
води със:
един реагент К = 1,20;
два реагента К = 1,30;
три реагента К = 1,40;
четири реагента К = 1,50;
1.10. за проектиране на районна пречиствателна
станция (обслужваща повече от едно населено място
или предприятие) себестойността се умножава с
К = 1,10 за всяко повече от едно;
1.11. за пречистване на агресивни води К = 1,15;
1.12. за пречистване на биологично трудно
разградими замърсители К = 1,15;
1.13. при високи стойности на замърсявания
по БПК5:
до 300 мг/л К = 1,00;
500 мг/л К = 1,10;
1000 мг/л К = 1,20;
2000 мг/л К = 1,25;
5000 мг/л К = 1,30;
над 5000 мг/л К = 1,35;
1.14. при високи подпочвени води К = 1,10;
1.15. при равнинен терен К = 1,05;
1.16. при допречистване на отпадъчни води с
цел използване на пречистените води К = 1,50.
2. Част МК за обекта 15 % от стойността за
част „Технологична“.

9.3. В себестойност та на проектантск ите
услуги по тази точка не са включени разходите
за проектиране на нестандартно оборудване,
лабораторни и моделни изследвания, извънплощадково водоснабдяване, канализация и пътища,
външно ел. захранване, телефонни линии, проект за автоматика, диспечерски пунктове към
пречиствателната станция, обработка на хумус,
външно топлоснабдяване, корекции на реки и
дерета, водопонизителни системи, пуск и наладка
на станцията и макети. За тези видове работи
се заплаща отделно.
9.4. При проектиране на пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води себестойността на проектантската услуга по таблицата
се умножава с К = 1,30.
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9.5. При реконструкции и преустройства на
съществуващи строежи (обекти), за които има
необходимата проектна документация, себестойността се умножава с коефициент 1,35, а при липса
на проектна документация – с коефициент 1,50.
10. Водоподготвителни станции и съоръжения
10.1. Себестойността на проектантските услуги
се определя по формула 5:
С = С о + С о × К, лв.,
(5)
където:
С е себестойността на проектантската услуга
в лв.;
С о – базовата себестойност на проектантските
услуги за производителността на водоподготвителната станция при едностепенно пречистване
до 100 мг/л;
К – коефициентът, отчитащ особеностите на
проектната разработка.
Себестойностите на проектантските услуги
се отнасят само за част ВК.
Таблица 10
Производителност,
м 3/час

Себестойност
в лв.

10

2200

20

2700

30

3300

40

3900

50

4500

100

7500

250

10 500

500

12 700

1000

16 500

К= [(К 1-1) + (К 2 -1) + (К 3 -1)]
Степен на пречистване:
1. едностепенно – когато се прави само омекотяване на водата К1 = 1,00;
2. двустепенно – при омекотяване и декарбонизация на водата К1 = 2,00;
3. многостепенно – при пълно обезсоляване
на водата К1 = 3,50.
Термичната обработка на водата (деаерирането) не се счита за степен. Механичното филтруване не се счита за степен, тъй като за него
се ползва коефициент за утайки.
Утайки (примеси):
1. без утайки К2 = 1,00;
2. с утайки К2 = 1,30.
Методи за омекотяване:
1. при омекотяване на водата по метода на
натрийкатиониране
К3 = 0,45;
2. при омекотяване на водата, декарбонизация
с прилагане на метода „хлориране и деаерация“
К3 = 1,35;
3. при водоподготовка с вар или йонообмен
К3 = 1,25.
10.2. При реконструкции и преустройства
на съществуващи строежи (обекти), за които
има необходимата проектна документация, се-
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бестойността се умножава с коефициент 1,35,
а при липса на проектна док у ментаци я – с
коефициент 1,50.
11. Хидравличен удар
Себестойността на проектантските услуги
за изследване на хидравличния удар при тласкателни водопроводи (една нитка) се определя
по таблица 11.
Таблица 11
Дължина
на тлас
кателя
(км)

Тласкателна
височина
(м)
до 100

до 2,0 км
над 100

до 100
над 2,0 км
над 100

Водно количество за
тласкателя,
л/сек

Себестойност
в лв.

до 300

2500

до 1000

3000

над 1000

3440

до 300

3625

до 1000

3875

над 1000

4215

до 300

4375

до 1000

5000

над 1000

5935

до 300

6560

до 1000

7500

над 1000

8440

11.1. При два тласкателя себестойността на
втория се получава от себестойността на първия,
умножена с К = 0,30.
11.2. При водно количество до 25 л/сек себестойността се умножава с К = 0,60.
При водно количество до 50 л/сек себестойността се умножава с К = 0,75.
При водно количество до 100 л/сек себестойността се умножава с К = 0,90.
11.3. При тласкателна височина до 25 м себестойността се умножава с К = 0,50.
12. Санитарна охрана на вододайни зони
12.1. Изработването на проект за санитарна
охрана на вододайните зони се заплаща по себестойност на проектантските услуги, както следва:
а) за извори и подпочвени водохващания
съгласно таблица 12:
Таблица 12
Зона до 1 ха

630 лв.

Зона от 1 до 5 ха

1050 лв.

Зона от 6 до 10 ха

1500 лв.

Зона от 11 до 250 ха

2250 лв.

б) за открити водохващания и събирателни
деривации – за 1 км 2 , както следва:
СОЗ до 50 кв. км – 500 лв./кв. км;
за по-големи СОЗ – по формула 6:
С=К.S+N, лв.,
(6)
където:
С е себестойността на проектантските услуги
в лв.;
К – коефициентът, отчитащ топографските,
почвените и геоложките условия;
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S – площта в кв. км;
N – свободен член, отчитащ параметрите на
водосборната област по отношение на собственост на имоти.
Елементите на формулата се определят от
таблица 13:
Таблица 13
Площ на СОЗ (км 2)

К (лв./км 2)

N (лв.)

от 50 до 250 вкл.

200

16 000

от 250 до 500 вкл.

190

15 000

над 500

180

8000

в) за помпени станции, водоеми, облекчителни
и разпределителни шахти и други – себестойност 500 лв.
12.2. При наличие на отделни замърсители и
населени места във водосбора до 5 бр. себестойността на проектантските услуги се умножава с
К = 1,05, а над 5 бр. – с К = 1,10.
12.3. При застъпване границите на два и
повече водоизточници зоната се счита за една
с общата квадратура на двата водоизточника.
13. Опазване и възстановяване на природната
среда и благоустрояване в населените места при
строителството на водоснабдителни и канализационни обекти
Себестойността на проектантските услуги е
на база рекултивирана площ в дка:
при площ до 1 дка – 500 лв./дка;
при площ до 10 дка – 300 лв./дка;
при площ над 10 дка – 250 лв./дка.
13.1. В себестойността на проектантските
услуги не са включени разходите за геодезични
работи.
13.2. При заблатени и замочурени терени
себестойността на проектантските услуги се
умножава с коефициент К = 1,20
14. Себестойност на проектантските услуги за
проектнопроучвателни работи (ППР) при плувни
басейни, фонтани, рибарници и пречиствателни
инсталации към тях
Посочените в таблица 14 себестойности на
проектантските услуги включват решение на
системата от преливници или скимери, тръбната
мрежа и определяне на параметрите на пречиствателната инсталация.
Таблица 14
Обем, м 3

Система
преливници,
лв./м 3

Система
скимери,
лв./м 3

до 50

5,50

4,50

50 – 100

5,50

4,50

100 – 200

5,50

4,00

200 – 500

4,50

3,50

500 – 700

4,00

3,00

700 – 1000

3,50

2,50

1000 – 1500

3,00

2,00

1500 – 2000

2,50

2,00

над 2000

2,00

1,50
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14.1. Единичната себестойност за инсталации
на басейни със сложна геометрична форма и усложнена тръбна система се завишава с К = 1,10.
14.2. Себестойностите на проектантските
услуги не включват проекти за допълнителни
помпени станции за ролби, водопади и др. Същите
се определят по таблиците за помпени станции.
14.3. При реконструкции и преустройства на
съществуващи строежи (обекти), за които има
необходимата проектна документация, себестойността се умножава с коефициент 1,35, а при липса
на проектна документация – с коефициент 1,50.
15. Себестойности на проектантските услуги
на ППР при актуализация (адаптиране) на проекти, изготвени в чужбина
Себестойностите на проектантските услуги
се определят по часова ставка.
16. Себестойности на проектантските услуги
на ППР за временни пътища при строителството
на водоснабдителни и канализационни обекти
16.1. Себестойностите на проектантските
услуги се определят на база необходима площ
за строителството на обекта в дка съгласно
таблица 15.
Таблица 15
При площ до 1 дка

670 лв.

При площ до 5 дка

1050 лв.

При площ до 10 дка

1570 лв.

При площ до 20 дка

1800 лв.

16.2. ППР за пътни водостоци се заплащат
допълнително съгласно т. 5.1.
17. Част „Временна организация на движението
по време на строителство“ при водоснабдително
и канализационно строителство
Определя се по часова ставка или съгласно
методиката за ценообразуване при транспортно
строителство.
18. Себестойностите на проектантските услуги на ППР при изготвяне на документация
за получаване на разрешение за заустване на
битови или технологични отпадъчни води във
воден обект се определят съгласно таблица 16.
Таблица 16
При водно количество до
5 л/сек

1000 лв.

При водно количество до
50 л/сек

1250 лв.

При водно количество над
50 л/сек

1500 лв.

При заустване само на дъждовни
отпадъчни води

1000 лв.

19. Себестойности на проектантските услуги
на ППР при сградни водоснабдителни и канализационни инсталации
19.1. Себестойността на проектантската услуга
се определя по формула 7:
С = А × F + Σ К i × (А × F), лв.,
(7)
където:
С е себестойността на проектантската услуга
в лв.;
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А – базова себестойност в лв./м 2;
за складове, депа и гаражи без автоматично
пожарогасене – А = 1,50 лв./м 2;
за жилищни, вилни, обществени, спортни,
административни, търговски, здравни, селскостопански сгради, за хотели, мотели до три звезди
включително – А = 2,00 лв./м 2;
за предприятия от леката промишленост –
А = 2,30 лв./м 2;
за промишлени цехове в хранително-вкусовата промишленост и суровинната є база –
А = 2,50 лв./м 2;
за промишлени цехове в химическото производство, пластмасите и др. – А = 3,00 лв./м 2;
за промишлени цехове в машиностроенето,
металургията, галванични и бояджийски цехове
и др. – А = 3,00 лв./м 2;
F – разгъната застроена площ в м 2;
ΣК i = (К З+ К Д+ К ПК+ К ГВ+ К Л + К ВС+ КОБ+
К РК+ К ЛЬОС) – коефициент, отчитащ особеностите
на проектната разработка;
К з = 0,25 – за зонирана инсталация с помпени групи;
К д = 0,20 – за допълнителна обработка на
водата за кухни и басейни;
К ПК = 0,30 – за разделна инсталация за пожарогасене с пожарни кранове и помпена група
за повишаване на напора;
К ГВ = 0,15 – за локална подготовка на гореща вода;
К л = 0,20 – за хотели четири звезди, и К л = 0,50 –  
за хотели пет звезди и други луксозни сгради;
К вс = 1,00 – за високи сгради над 40 м;
КОБ = 0,50 – за водооборотна мрежа при промишлени предприятия;
К РК = 0,25 – за разделна канализация с локални сепаратори;
К ЛЬОС = 0,20 – коефициент за полагане на
инсталации в льосови почви.
19.2. След всеки 1000 м 2 РЗП от съответните видове сгради (цехове) се прави намаление
на себестойността на проектантските услуги с
10 % за горницата над 1000, 2000 и т.н. м 2 , но
не повече от 30 % общо.
19.3. При пълна повторяемост на етажите себестойността на повтаряемата площ се коригира
с коефициент 0,8.
19.4. Сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение с дължина до 50 м се
заплаща съответно по 400 лв. за водопроводно
отклонение и 500 лв. за канализационно отклонение.
Отклонения с дължина над 50 м се заплащат
съгласно раздел 2, т. 7 и 8.
Площадковите ВиК мрежи и съоръжения се
заплащат съгласно раздел 2, т. 7 и 8.
19.5. Автоматични пожарогасителни инсталации:
19.5.1. Себестойността на проектантската услуга за проучване и проектиране на автоматична
спринклерна или дренчерна пожарогасителна
инсталация, в зависимост от класа на пожарна
опасност и разгънатата застроена площ на обекта,
се определя по формула 8:
C = A × F + Σ Ki × (A × F), лв.,
(8)
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където:
С е себестойност на проектантската услуга
в лв.;
F – обща разгъната застроена площ на обекта
в м 2;
А – базова себестойност в лв./м 2;
А1 = 1,80 лв./м 2 – за обект с клас на ниска
пожарна опасност (LH);
А2 = 2,00 лв./м 2 – за обект с клас на средна
пожарна опасност (ОH1, ОН4);
А3 = 2,50 лв./м 2 – за обект с клас на висока
пожарна опасност в производството (HHР1,
HHР4);
А4 = 2,70 лв./м 2 – за обект с клас на висока
пожарна опасност при складиране (HHS1, HHS4);
ΣKi = [(К 1-1) + (К 2-1) + ………. + (К 10 -1)] –
коефициент, отчитащ особеностите на проектната разработка;
K1 = 1,00 – за един контролен възел, обслужващ водна спринк лерна или дренчерна
инсталация от клас на пожарна опасност LH,
OH, HHP и HHS;
K2 = 1,25 – за два контролни възела, обслужващи водна спринклерна или дренчерна
инсталация от клас на пожарна опасност LH,
OH, HHP и HHS;
K3 = 1,40 – за три контролни възела, обслужващи водна спринклерна или дренчерна
инсталация от клас на пожарна опасност LH,
OH, HHP и HHS;
K4  = 1,50 – за повече от три контролни възела,
обслужващи водна спринклерна или дренчерна
инсталация от клас на пожарна опасност LH,
OH, HHP и HHS;
K 5 = 1,50 – за автоматична спринк лерна
пожарогасителна инсталация, комбинирана с
водни завеси;
K6 = 1,30 – за един контролен възел, обслужващ „суха“ спринклерна инсталация;
K7 = 1,40 – за два и повече контролни възела,
обслужващи „суха“ спринклерна инсталация;
K8 = 1,50 – за автоматична спринк лерна
пожарогасителна „суха“ инсталация с предварително действие;
K9 = 1,60 – за автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация на високостелажни
складове;
K10 = 1,80 – за автоматична спринклерна
пожарогасителна инсталация при високи сгради
над 50 м.
Забележки:
1. В себестойността на проектантската услуга
на проекта за една автоматична пожарогасителна инсталация не са включени себестойностите
за противопожарна помпена станция, която се
формира по раздел 2, т. 6, таблица 5, и противопожарен резервоар, която се формира по раздел
2, т. 3, таблица 2.
2. Себестойността на проектантската услуга в
раздел 19.5.1 се отнася само за част ВК – Технологична, на стационарни пожарогасителни системи
с вода и пожарогасителна пяна.
19.5.2. За проучване и проектиране на стационарни пожарогасителни инсталации, прилагащи пожарогасителна пяна, себестойността на
проектантската услуга е 6500 лв.
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Тази себестойност се коригира със следните
коефициенти:
К1 = 1,0 – за минимална площ до 20 м 2/
минимален обем 80 м 3;
К2 = 1,50 – за минимална площ до 40 м 2/
минимален обем 160 м 3;
К3 = 2,00 – за площ над 40 м 2/обем над 160 м 3.
Забележки:
1. В себестойността на проектантската услуга
на проекта за стационарна пожарогасителна инсталация, прилагаща пожарогасителна пяна, не
са включени себестойностите за противопожарна
помпена станция, която се формира по раздел 2,
т. 6, таблица 5, и противопожарен резервоар, която
се формира по раздел 2, т. 3, таблица 2.
2. Себестойността на проектантската услуга в
раздел 19.5.2 се отнася само за част ВК – Технологична, на стационарни пожарогасителни системи
с вода и пожарогасителна пяна.
19.6. Себестойността на проектантската услуга
за ППР в областта на сградните ВК инсталации
при второстепенни постройки е 150 лв.
19.7. Отделно от вътрешните ВК инсталации се
формира себестойност на помпени, хидрофорни,
обеззаразителни, водоподготвителни и помпенооборотни станции, сградноводопроводни и сградноканализационни отклонения, спринклерни и
дренчерни инсталации, площадкови ВК мрежи
и съоръжения-шахти, локални пречиствателни
съоръжения и други, сметна документация към
ВК инсталациите.
19.8. С ебес т ой нос т та на п роек та н т ск ата
услуга за изготвяне на технически паспорт за
водоснабдителни и канализационни инсталации
в съществуващи сгради се формира по вложеното време.
19.9. Себестойността на проектантската услуга за изготвяне на обяснителна записка по
активните мерки за пожарна безопасност по част
„Водоснабдяване за пожарогасене“ се формира
по вложено време.
19.10. При реконструкции и преустройства на
съществуващи строежи (обекти), за които има
необходимата проектна документация, себестойността се умножава с коефициент 1,35, а при липса
на проектна документация – с коефициент 1,50.
20. Себестойност на проектантската услуга
на ППР в зависимост от фазите на проектиране
20.1. За ВК схеми към ПУП по смисъла на
ЗУТ за един или два имота за предложение на
трасе за линеен обект себестойността на проектантската услуга е 300 лв., респ. 300 лв./км.
20.2. За идеен проект, за ВК схема към ПУП
или ОУП по смисъла на ЗУТ на квартал, масив
или населено място – 20 % от себестойността
на проектантската услуга за работния проект за
същия обект при обем и съдържание съгласно
Наредба № 4 от 2001 г.
20.3. За технически и работен проект себестойността на проектантската услуга се определя
по тази методика при обем и съдържание на
Наредба № 4 от 2001 г. в размер:
а) 80 % при наличие на идеен проект по
смисъла на Наредба № 4;
б) 100 % при еднофазно проектиране.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9   

20.4. Предварителни проучвания и решения,
които не се представят в обема и съдържанието
на идеен проект по смисъла на Наредба № 4 от
2001 г., се формират по вложеното време.
Раздел 6. Себестойност на проектантските услуги
за изготвяне на интердисциплинарна част „Пожарна безопасност“ по смисъла на приложение
№ 3 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 за
СТПНОБП
1. Себестойността на проектантската услуга за изготвяне на интердисциплинарна част
„Пожарна безопасност“ с техническа записка и
графични материали за целия строеж включва
следните елементи:
1.1. Категория за сложност на проекта.
1.2. Себестойността на проектантската услуга
се определя по формула 9:
Н = К × С, лв.,
(9)
където:
Н е себестойност на проектантската услуга, лв.;
К – коефициент за сложност на проекта съоб
разно категорията на строежа по чл. 137 ЗУТ,
представен в таблица 17.
Таблица 17
Категория на
строежа по
чл. 137 ЗУТ

1

2

3

4

5

6

К

2,9

2,4

1,9

1,4

1,0

1,0

Забележка. За инфраструктурни обекти коефициентът за сложност е К = 1,0.
С – базова себестойност в лв. по видове сгради
и съоръжения, определени по таблица 18.

Таблица 18
№

Вид сгради и съоръжения

Цена

1.

Жилищни сгради от подклас 150 лв. плюс
на функционална пожарна 0,20 лв./кв. м
опасност Ф1.3 и Ф1.4
РЗП

2.

Сгради за обществено об- 180 лв. плюс
служване от клас на функ- 0,20 лв./кв. м
ционална пожарна опасност РЗП
Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4

3.

Сгради и помещения с про- 250 лв. плюс
изводствено предназначе- 0,25 лв./кв. м
ние, складове и съоръжения РЗП
от клас на функционална
пожарна опасност Ф5, категория по пожарна опасност
„А“ и „Б“

4.

Сгради и помещения с про- 150 лв. плюс
изводствено предназначение 0,30 лв./кв. м
и складове от клас на функ- РЗП
ционална пожарна опасност
Ф5, категория по пожарна
опасност „В“

5.

Сгради и помещения с про- 100 лв. плюс
изводствено предназначение 0,25 лв./кв. м
и складове от клас на функ- РЗП
ционална пожарна опасност
Ф5, категория по пожарна
опасност „Г“ и „Д“
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Вид сгради и съоръжения

6.

Селскостопански сгради от – до 500 м
подклас на функционална РЗП – 180 лв.;
пожарна опасност Ф5.4
– над 500 м 2
РЗП – 180 +
(РЗП – 500) ×
0,15 лв.

16. Контактна жп мрежа

Гаражи самостоятелни

18. Диспечерски кули за ръ- 300 лв. плюс
ководс т во и кон т рол на 0,25 лв./кв. м
въздушния трафик
РЗП

8.

9.

№
2

подземни –
250 лв. плюс
0,20 лв./кв. м
РЗП;
надземни –
180 лв. плюс
0,15 лв./кв. м
РЗП

В областта на озеленяване- 250 лв.
то – зоологически и ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и
гробищни паркове
Развлекателни и увеселител- 350 лв.
ни паркове – атракционни
паркове, паркове за отдих,
аквапаркове и голф игрища

10. Б ензи нос та н ц и и, наф т о снабдителни пунктове, газ
(пропан-бутан, метан) станции

11. Бази за товаро-разтоварна дейност, за преработка,
съхранение и търговия с
петролни продукти и горими газове

1 5 0 л в. п л ю с
50 лв. за всяка колонпомпа
и по 1,00 лв./
кв. м РЗП на
обслужващата
сграда/и на тери т ори я та на
обекта
250 лв. плюс
0,50 лв./кв. м
РЗП, към което се прибавя:
– 150 лв. за всеки хидрант на
ж п и автонал ивно -из л ивни устройства
и естакади за
леснозапалими
течности и горими течности;
– 200 лв. за всеки хидрант на
ж п и автонал ивно -из л ивни устройства
и естакади за
горими газове

12. Пълначни и ск ладове за 250 лв. плюс
бутилки с горими газове
0,50 лв./кв. м
РЗП
13. Метростанции

500 лв. плюс
0,10 лв./кв. м
РЗП

14. Подземни и надземни мет 100 лв./км
ропътища с комуникациите
към тях
15. Пътна, железопътна инфра- 100 лв. плюс
структура
1 лв./км

Вид сгради и съоръжения
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7.

Цена
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Цена
50 лв. плюс
3 лв./км

17. Самолетни писти за граж- 300 лв. плюс
дански полети, съоръжения 0,10 лв./кв. м
за осветяване, сигнализация РЗП

19. Хангари

200 лв. плюс
0,30 лв./кв. м
РЗП

20. Кейове – морски и речни

250 лв. за едно
място

21. Преносни и разп редели- 100 лв. плюс
телни проводи: транзитни 1 лв./л. м РЗП
електропроводи и далеко
проводи, електропроводи
в урбанизираните територии, контактна мрежа на
т ра м ваен и т ролейбусен
транспорт
22. Ветропарк без подстанции 300 лв. плюс
30 лв. на ветрогенератор
23. Фотоволтаични централи

300 лв.

24. Електрически подстанции,
понижителни и разпределителни станции и трансформатори

– над 1000 kVA –
500 лв. плюс
0,15 лв./кв. м
РЗП;
– от 401 до 1000
kVA – 300 лв.
плюс 0,15 лв./
кв. м РЗП;
– до 400 kVA –
100 лв. плюс
0,10 лв./кв. м
РЗП

25. Преносни линии, оптични
кабелни мрежи и съоръжения към тях в областта на
далекосъобщенията

150 лв. плюс
1,00 лв./км
и 35,00 лв.
за вход и
35,00 лв. за
изход

26. Базови станции на мобил- 150 лв.
ните комуникационни оператори
27. Преносни проводи (мрежи) 200 лв. плюс
и съоръженията към тях в 2,00 лв./км
областта на газоснабдяванет о – т ра нзи т ни ма г истрални газопроводи, разпределителни газопроводи
и преносни и разпределителни проводи (мрежи) за
леснозапалими течности и
горими течности
28. Газови инсталации и котел- 200 лв.
ни помещения в жилищни
сгради
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№ Вид сгради и съоръжения
29. Газови инсталации и котелни помещения в административни и общественообслужващи сгради
30. Промишлени газови инсталации и котелни помещения
31. Компресорни станции за
природен газ
32. Преносни и разп ределителни проводи, абонатни
станции и други съоръжения
в областта на топлоснабдяването
33. Преносни и разп ределителни проводи (мрежи) и
съоръженията към тях в
областта на водоснабдяването и канализациите
34. Хидротехнически съоръжения – язовири, водоеми за
напояване и за питейнобитови нужди

300 лв.
400 лв.
100 лв.

100 лв. плюс
2,00 лв./км

300 лв. плюс
0,25 лв./кв. м
РЗП за обслуж
ващите помещения и съоръжения

Забележки:
1. За сгради и съоръжения, неизброени в таблица 18, стойността се определя, като помещения,
съоръжения и инсталации се приравняват към
сходните на тях.
2. Себестойността на проектантската услуга за
изготвяне на интердисциплинарна част „Пожарна
безопасност“ с техническа записка и графични
материали за целия строеж се допуска да бъде
определяна по чл. 19, ал. 1 от Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите
в устройственото планиране и в инвестиционното
проектиране.“
§ 15. В приложение № 6, раздел 15, в таблица 15.6 думата „Електротомография“ се заменя с
„Електротомография – за една измервателна схема
(разнос)“ и текстът „300 плюс 2,5 лв. на всеки
1 м“ се заменя с „300 плюс 3,0 лв. на всеки 1 м“.
§ 16. В приложение № 6, раздел 15 се въвеждат:
1. Нов чл. 5.4 със следното съдържание: „Цените за георадарно проучване са по таблица 15.7.“
2. Нова таблица 15.7:
„Таблица 15.7

Цена на георадарното
проучване в лв.

Профилно георадарно
проучване

300 плюс 1,0 лв. на
всеки 1 м

Площно георадарно
проучване

300 плюс 1,5 лв. на
всеки 1 кв. м

С Т Р. 4 1   

в) При работа във водни акватории (от понтон
или друго плаващо средство) цените се умножават с коефициент К = 2,0.
г) Посочените цени включват: полеви измервания, обработка, анализ и интерпретация на
резултатите, оформени във вид на отчет.“
4. Нов чл. 5.5 със следното съдържание: „Цените за геомагнитно проучване са по таблица 15.8.“
5. Нова таблица 15.8:
„Таблица 15.8

Цена
300 лв.

Видове георадарно
проучване

ВЕСТНИК

Видове георадарно
проучване

Цена на георадарното
проучване в лв.

Профилно геомагнитно проучване

300 плюс 0,4 лв. на
всеки 1 м

Площно геомагнитно
проучване

300 плюс 0,6 лв. на
всеки 1 кв. м

“
6. Нов текст: „Забележки:
1. При наклон на терена цените за геомагнитно
проучване се коригират, както следва:
– при наклон от 15° до 25° – с коефициент
К = 1,2;
– при наклон над 25° – с коефициент К = 1,4.
2. Върху цените на таблицата се полагат начисления за външен транспорт и за работа при
зимни условия.
3. При работа във водни акватории (от понтон
или друго плаващо средство) цените се умножават с коефициент К = 2,0.
4. Посочените цени включват: полеви измервания, обработка, анализ и интерпретация на
резултатите, оформени във вид на отчет.“
§ 17. В приложение № 6, раздел 16, в чл. 1 се
правят следните промени:
1. В таблица 16.1 се въвеждат: нова позиция 3
със следния текст: „Изработване на екзекутивна
документация на съществуващи и изпълнени по
проект нови водовземни съоръжения“ и цена
в лв. „750“.
2. В „Забележки“ се въвежда нова т. 4 със
следния текст: „Цените по т. 1, 2, 3 и 4 при
повече от едно водовземно съоръжение да се
коригират с коефициент К = 1,5 за два броя и
с К = 1,25 за всеки следващ водоизточник при
повече от два броя.“
§ 18. В приложение № 6, раздел 16, в забележки към приложение № 6, част II, т. 3, таблица 1
се изменя така:
„Таблица 1
Наименование
на видовете
работи

“

3. Нов текст „Забележки:
а) При наклон на терена цените за георадарно
проучване се коригират, както следва:
– при наклон от 15° до 25° – с коефициент
К = 1,2;
– при наклон над 25° – с коефициент К = 1,4.
б) Върху цените на таблицата се полагат начисления за външен транспорт и за работа при
зимни условия.

Цена в лв. за 1000 м 2 по
категории
І

II

III

ІV

Идеен проект
(предварителни
проучвания)

2180

1860

1580

1270

Технически
проект

2770

2330

1960

1550

Работен проект

2110

1780

1510

1190

Общо:

7060

5970

5050

4010
“
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§ 19. В приложение № 10 в т. III след текста
„Себестойност при проектиране на малки обекти“ се добавя: „При разработване на проекти
по част „Технологична“ за малки обекти от
търговската сфера (с площ до 25 кв. м) себестойността на проектантската услуга да бъде
не по-малко от 350 лв.“
§ 20. В приложение № 10 в т. IV се правят
следните промени:
1. В таблица 3 към формула „Ц = Ц до 100 м “ се
добавя „- 1,4 лв.“.
2. В таблица 3 след текста: „Себестойност
на елемент от т. I до т. VII/топлобменна апаратура, въздушни хладници, съд, филтри, факли,
комини и въздухозаборна тръба“ формулата се
изменя така:
		
Цобщо
„Целемент = ––––––––––– . G елемент + К.“
G общо
		
2

3. В таблица 5 формулата се изменя така:
		
Ц резервоар
„Ц = –––––––––––––––––  . G елемент + К лв.“
G на резервоара
		
4. След таблица 5 след текста: „Себестойността за проект на резервоар с обем, различен
от посочения, се определя чрез интерполация
между две най-близки стойности от дадените
цени“ се добавя: „Забележка към таблица № 5:
Проектите по част „Машинно-конструктивна“
за резервоари да бъдат разработени съвместно
с проектант с ППП по част „Конструктивна“.
Хонорарът за част „Конструктивна“ се определя
отделно.“
§ 21. В приложение № 10 след таблица 6 се
въвеждат:
1. Нова т. V със следния текст: „Себестойност
на проектантската услуга с показател лв./м 2
разгъната площ на помещенията с технологично
предназначение – при невъзможност за формиране на себестойността по предходните точки:
Формула за определяне на себестойността на
проектантската услуга:
Ц = П (м 2) × Цед. × к, където:
П е площ в м 2 на помещенията с технологично
предназначение;
Цед. – показател за единица площ – 2 до
3 лв./м 2;
к – корекционен коефициент в зависимост
от сложността на технологичните процеси –
2 до 5.
2. Нова т. VI със следния текст: „Себестойност на проектантската услуга при енергийно
обследване и изготвяне на Технически паспорти:
– заснемане на технологичното оборудване;
определяне на разходите на ел. енергия, сгъстен
въздух и други флуиди; изготвяне на задания за
част ОВК; графично заснемане на оборудването.
Хонорарът да се определя съгласно т. II – по
вложено време.“

2115

Председател:
И. Каралеев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-326
от 9 март 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 8 от Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 от 2007 г. на
Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.;
с посл. изм. и доп., бр. 88 от 2015 г.), във връзка
с предложение вх. № 04-15-24 от 28.02.2017 г. от
министъра на труда и социалната политика утвърждавам списък на общините, в които за 2016 г.
равнището на безработица е равно или по-високо
от средното за страната, съгласно приложението.
Министър:
Т. Седларски
Приложение
Списък на общините с равнище на безработица,
равно или по-високо от средното за страната
за 2016 г.
№

Област/община
Благоевград

1.

Банско

2.

Белица

3.

Гърмен

4.

Кресна

5.

Петрич

6.

Разлог

7.

Сатовча

8.

Симитли

9.

Струмяни

10. Хаджидимово
11. Якоруда
Бургас
1.

Айтос

2.

Руен

3.

Созопол

4.

Средец

5.

Сунгурларе

1.

Аврен

2.

Бяла

3.

Ветрино

4.

Вълчи дол

5.

Девня

6.

Долни чифлик

7.

Дългопол

8.

Провадия

9.

Суворово

Варна
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ДЪРЖАВЕН
Област/община

ВЕСТНИК
№
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Област/община

Велико Търново

Кюстендил

1.

Елена

1.

Бобошево

2.

Златарица

2.

Дупница

3.

Павликени

3.

Кочериново

4.

Полски Тръмбеш

4.

Кюстендил

5.

Стражица

5.

Невестино

Сухин дол

6.

Рила

6.

Видин
1.

Белоградчик

2.

Бойница

7.

Сапарева баня

8.

Трекляно
Априлци

Ловеч

3.

Брегово

1.

4.

Видин

2.

Летница

5.

Грамада

3.

Луковит

6.

Димово

4.

Тетевен

7.

Кула

5.

Угърчин

8.

Макреш

6.

Ябланица

9.

Ново село

Монтана

10. Ружинци
11. Чупрене
Враца
1.

Борован

2.

Бяла Слатина

3.

Враца

4.

Козлодуй

5.

Криводол

6.

Мездра

7.

Мизия

8.

Оряхово

9.

Роман

Берковица
Бойчиновци

3.

Брусарци

4.

Вълчедръм

5.

Вършец

6.

Георги Дамяново

7.

Лом

8.

Медковец

9.

Монтана

10. Чипровци
11. Якимово
Пазарджик

10. Хайредин
Габрово
1.

1.
2.

Дряново
Добрич

1.

Генерал Тошево

2.

Добрич – селска

3.

Каварна

4.

Крушари

5.

Тервел

6.

Шабла

1.

Батак

2.

Белово

3.

Брацигово

4.

Велинград

5.

Лесичово

6.

Панагюрище

7.

Ракитово

8.

Септември

9.

Стрелча

10. Сърница
Перник
Кърджали

1.

Брезник

1.

Ардино

2.

Земен

2.

Джебел

3.

Ковачевци

3.

Кирково

4.

Трън

4.

Крумовград

5.

Момчилград

1.

Белене

6.

Черноочене

2.

Гулянци

Плевен

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
Област/община

ВЕСТНИК
№

Област/община

3.

Долна Митрополия

4.

Долни Дъбник

1.

Баните

5.

Искър

2.

Борино

6.

Кнежа

3.

Девин

7.

Левски

4.

Доспат

8.

Никопол

5.

Златоград

9.

Пордим

6.

Мадан

10. Червен бряг

7.

Неделино

8.

Рудозем

9.

Чепеларе

Пловдив
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Смолян

1.

Брезово

2.

Калояново

3.

Карлово

1.

Антон

4.

Кричим

2.

Годеч

Софийска

5.

Перущица

3.

Долна баня

6.

Първомай

4.

Етрополе

7.

Раковски

5.

Ихтиман

8.

Садово

6.

Копривщица

9.

Стамболийски

7.

Костенец

10. Съединение

8.

Мирково

11. Хисаря

9.

Правец

Разград

10. Самоков

1.

Завет

11. Своге

2.

Исперих

12. Чавдар

3.

Кубрат

4.

Лозница

1.

Братя Даскалови

Стара Загора

5.

Самуил

2.

Гурково

6.

Цар Калоян

3.

Гълъбово

4.

Мъглиж

1.

Борово

5.

Николаево

2.

Бяла

6.

Опан

3.

Вeтово

7.

Павел баня

4.

Две могили

8.

Чирпан

1.

Антоново

2.

Омуртаг

3.

Опака

Алфатар

4.

Попово

2.

Главиница

5.

Търговище

3.

Дулово

4.

Кайнарджа

1.

Ивайловград

5.

Ситово

2.

Любимец

6.

Тутракан

Русе

5.

Иваново

6.

Сливо поле

7.

Ценово

Търговище

Силистра
1.

Хасково

Сливен

3.

Маджарово

4.

Минерални бани

1.

Котел

5.

Свиленград

2.

Сливен

6.

Симеоновград

3.

Твърдица

7.

Стамболово
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№

ДЪРЖАВЕН

Тополовград

9.

Харманли

1.

Велики Преслав

2.

Венец

Шумен

3.

Върбица

4.

Каолиново

5.

Каспичан

6.

Никола Козлево

7.

Нови пазар

8.

Смядово

9.

Хитрино
Ямбол

1.

Болярово

2.

Елхово

3.

Стралджа

Министър:
Н. Денков

2205

4. Тунджа
2248

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-22
от 14 март 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за пред
училищното и училищното образование, чл. 11,
ал. 3 от Закона за народната просвета (отм.) и
чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна детска
градина „Фамилия“ – Пловдив, изменям Заповед
№ РД-14-58 от 3.07.2014 г., изм. със Заповед № РД14-14 от 19.02.2015 г., както следва:
Изречението: „Детската градина се управлява
и представлява от Светлана Иванова Джаникян“
се заменя със: „Детската градина се управлява
и представлява от Ана Тодорова Трендафилова.“

2204
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заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование закривам Частна
профилирана гимназия „Джон Атанасов“ – Русе,
открита със Заповед № РД-14-99 от 3.06.2006 г. от
Сдружение „Асоциация Евроинтелект“ – Русе,
представлявано от Илияна Петрова Раева.
Мотиви: Не е извършван прием в гимназията
през последните две учебни години.
В едномесечен срок Илияна Петрова Раева да
предаде училищната документация на началника на
Регионалното управление на образованието – Русе.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – Русе, в едномесечен срок да определи Професионалната гимназия по икономика и
управление „Елиас Канети“ – Русе, да съхранява
документацията на закритата частна гимназия.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Област/община

8.

ВЕСТНИК

Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-14-23
от 14 март 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за пред
училищното и училищното образование, чл. 11,
ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за
народната просвета (отм.) и чл. 21, ал. 1, т. 5 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване и протокол на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1671 от
25.10.2016 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и

РЕШЕНИЕ № 266
от 21 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150 ЗУТ, заповеди № 224 и 225
от 25.05.2016 г. за Комплексен проект за инвестиционна инициатива и протокол № 1 от 17.01.2017 г.
на заседание на Общинския експертен съвет
Общинският съвет – гр. Велики Преслав, реши:
1. Одо б р я в а и з р аб о т ен и я и с ъ гл ас у в а н
ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
обект: „Външно ел. захранване, водоснабдяване
и канализация   до ПИ 000780 и ПИ 000763 по
КВС на с. Драгоево“ в частта на трасето, преминаваща през имоти, публична общинска собственост, както следва: водопровод – ПИ 000781
с НТП „местни пътища“ с площ на ограничение
63 м 2 , улица – с площ на ограничение – 199 м 2 ,
външно кабелно ел. захранване – ПИ 000781 с
НТП „местни пътища“ с площ на ограничение
41 м 2 , канал за отпадни води – ПИ 000781 – с
НТП „местни пътища“  с площ на ограничение
53 м 2 , и улица – с площ на ограничение 12 м 2 .
2. Възлага на кмета на общината да изпълни
процедурите на чл. 210 и 211 ЗУТ, ако същите
са необходими.
Председател:
А. Асенова
2117

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 332
от 27 февруари 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Доспат,
одобрява предложения ПУП за УПИ VІ-168 в
кв. 14 на с. Црънча.
Председател:
А. Ферев
2235

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 734
от 27 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 126, ал. 6 ЗУТ и протокол № 13 от
заседание на ПК по „Устройство на територията
и екология“ Общинският съвет – гр. Самоков,
одобрява парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
„Трасе на въздушен кабел НН от стълб № 8 ТП  
„Опитна станция“ до проектен стълб № 16 за захранване на жилищна сграда в ПИ № 65231.917.462
в местността Бельова черква, землище гр. Самоков“ съгласно приложения проект.
Председател:
С. Стойчева
2234

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 648
от 22 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № III на
ОЕС от протокол № 1 от 11.01.2016 г. Общинският
съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на трасе на електропровод,
започващ от края на регулацията на с. Ковачево
до нов ЖР стълб в ПИ № 019104 в землището
на с. Ковачево, след което преминава в посока
югоизток в южния сервитут на ПИ № 000039
(междуселищна пътна транспортна мрежа), като
след около 32 м чупи в посока югозапад и достига
до нов ЖР стълб, попадащ в границите на ПИ
№ 019104 (полски път). Дължината на трасето на
електропровода е 35 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
Л. Влайков

ВЕСТНИК
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Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на трасета на електропровод и водопровод за захранване на ПИ
№ 387010, м. Бунара в землището на с. Варвара.
Проектното трасе на електропровода започва
от съществуващ стоманорешетъчен стълб 129/23,
който се намира в имот № 000497 – полски път,
след което на юг пресича напоителен канал ПИ
№ 000627 и навлиза в полски път ПИ № 000588,
след около 500 м преминава през полски път ПИ
№ 311015, навлиза в полски път ПИ № 000156,
където сменя посоката си на изток и достига
до имота на възложителя, където се предвижда
присъединяване към нов трафопост. Дължината
на проектното трасе е 609 м.
Проектното трасе на подземния водопровод
започва от ПИ № 000080 с НТП – находище
на пресни подземни води, насочва се на юг,
преминавайки през ПИ № 021004 и № 021013 с
НТП – естествени ливади, и достига до полски
път ПИ № 000164, където сменя посоката си на
изток, пресича напоителен канал ПИ № 000181 и
навлиза в ПИ № 000170 – полски път, като продължава на север, предвиждайки да се положи
в сервитута на тръбопровод ∅ 800 за проектната МВЕЦ в ПИ № 0387003, след около 480 м
преминава през ПИ № 017019 с НТП – пасище,
мера, и навлиза в полски път ПИ № 000155.
Проектното трасе преминава през ПИ № 000072
с НТП – пасище, мера, като чупи на изток и
след 80 м отново изменя посоката си на север
и достига до захранвания ПИ № 387010 (УПИ
ІІ-3 – за компостираща инсталация). Дължината
на проектното трасе е 1545 м.
Проектът се намира сградата на общината,
ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
Л. Влайков
2183

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 586
от 23 февруари 2017 г.

2285

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № X на
ОЕС от протокол № 2 от 10.02.2017 г. Общинският
съвет – гр. Септември, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на водопровод от водоем в имот 053009,
местност Гючмя, землище с. Гергевец, община
Сливен, до северната регулационна граница на
с. Крушаре, община Сливен, като трасето със

РЕШЕНИЕ № 663
от 21 март 2017 г.
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ДЪРЖАВЕН

своя сервитут засяга земеделски имоти, общинска
и частна собственост, в местностите Могилите, Гючмя, Джамията, Фандъ кору, Бежански
ниви и До село, имоти 000011, транспортна
територия, 000050, напоителен канал, държавна
собственост, в землището на с. Крушаре, земеделски имоти, общинска и частна собственост,
в местността Гючмя и имот 000102, транспортна
територия, държавна собственост, в землището
на с. Гергевец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

ВЕСТНИК

Образуват се три нови имота и нова част от
полски път:
ПИ 099021 – стопански двор – 1737 кв. м;
ПИ 099022 – стопански двор – 7611 кв. м;
ПИ 099023 – стопански двор – 2132 кв. м;
част от ПИ 000417 – полски път – 1647 кв. м.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Вейсал
2261
РЕШЕНИЕ № 224
от 22 февруари 2017 г.

Председател:
Д. Митев
2122
РЕШЕНИЕ № 587
от 23 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания
за т расе на водоп ровод о т рег улац ионни т е
граници на с. Гавр аилово, община Сливен, до
воднос топанско съоръжение в имот 14275.65.630,
землище с. Гавр аилово, община Сливен, като
трасето със своя сервитут засяга следните имоти в същото землище: 14275.14.5, 14275.14.21,
14275.14.438, 14275.110.2, 14275.110.35, 14275.110.39,
14275.110.51 и 14275.110.138, местност Дюзлюка,
земеделска територия, общинска собственост, и
14275.65.11, местност Чуката, горска територия,
държавна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
2123

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 223
от 22 февруари 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план на инженерната инфраструктура – промяна трасе на
полски път за осигуряване на транспортен достъп
до новообразувани поземлени имоти ПИ 099021,
ПИ 099022 и ПИ 099023 по КВС на гр. Сливо поле.
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На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ на ПИ 000231 и ПИ
097005, местност Гаргалъка, в землището на гр.
Сливо поле, община Сливо поле – разширение
на гробищен парк – Сливо поле: съществуваща
площ – 10 543 кв. м; нова площ – 15 888 кв. м.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Вейсал
2262
РЕШЕНИЕ № 225
от 22 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ на ПИ 060037 и ПИ
027047, местност Хайвалъка, в землището на
с. Бръшлен, община Сливо поле – разширение
на гробищен парк – Бръшлен: съществуваща
площ – 11 399 кв. м; нова площ – 16 399 кв. м.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Вейсал
2263
РЕШЕНИЕ № 226
от 22 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Изменя Решение № 176, прието с протокол
№ 18 от заседание на Общинския съвет – гр.
Сливо поле, проведено на 27.10.2016 г., като
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в частта, където е записано „УПИ № II-355 и
УПИ № III-955“ да се чете „УПИ № II-351 и
УПИ № III-938“.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими действия,
свързани с изпълнение на решението.
Председател:
С. Вейсал
2264

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-1
от 27 февруари 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ), Решение
по т. 2 от Протокол № 1 от 20.04.2015 г. на
Областния експертен съвет по устройство на
терит орията; Заповед № ЗУТ-2 от 10.03.2015 г.
на областния управител на Софийска област за
разрешаване изработване на проект за „Подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен
обект „Трасе на водопровод за захранване на  
ПИ № 102051, 102052, 102053 и 102054, намиращи
се в землището на гр. Сливница, от външен довеждащ водопровод DN 315 PEHD, намиращ се в
землището на с. Опицвет, община Костинброд“
в обхват ПИ № 123020, 000504, 125028, 123022,
125029, 126024, 000056 в землището на с. Опицвет, община Костинброд, и ПИ № 000177, 102045,
102047, 102046, 102048 и 102055 в землището на
гр. Сливница“; Задание за изработване на проект
за „Подробен устройствен план – парцеларен
план за линеен обект „Трасе на водопровод за
захранване на  ПИ № 102051, 102052, 102053 и
102054, намиращи се в землището на гр. Сливница, от външен довеждащ водопровод DN 315
PEHD, намиращ се в землището на с. Опицвет,
община Костинброд“ в обхват ПИ № 123020,
000504, 125028, 123022, 125029, 126024, 000056 в
землището на с. Опицвет, община Костинброд,
и ПИ № 000177, 102045, 102047, 102046, 102048 и
102055 в землището на гр. Сливница“; Решение
№ 833 на Общинския съвет – гр. Костинброд, за
предварително съгласие за проект за ПУП – ПП
за елементи на техническата инфраструктура
„за водопровод“ през общински ПИ № 123020,
125028, 123022, 125029 и 126024 – полски пътища, ПИ № 000056 – местен път III клас, и ПИ
№ 000504 – друг терен без определено предназначение, в землището на с. Опицвет, община
Костинброд, влязло в сила на 24.01.2015 г.; акт
№ КЗ-01-29 от 21.03.2015 г. за категоризиране
на земеделските земи при промяна на тяхното
предназначение; регистър и баланси на засегнатите имоти; Решение № СО-214-ПР/2014 г.
от 11.12.2014 г. на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – София, за преценяване
на необходимостта от извършване на оценка на
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въздействието върху околната среда с придружаващо писмо изх. № 26‑00‑3610 от 12.12.2014 г.;
писмо изх. № 26 ‑ 0 0 ‑3610 о т 14.01.2015 г. на
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – София, потвърждаващо, че Решение
№ СО-214-ПР/2014 г. от 11.12.2014 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, е „влязъл в сила административен
акт“; здравни заключения изх. № 32‑21‑36 от
2.02.2015 г., изх. № 32‑21‑37 от 2.02.2015 г. и изх.
№ 32‑21‑38 от 2.02.2015 г. на Регионалната здравна
инспекция – Софийска област, за съгласуване
на проект за подробен устройствен план; съгласувателни писма изх. № ТО‑1231 от 4.11.2014 г.,
изх. № ТО‑1232 от 4.11.2014 г., изх. № ТО‑1233
от 4.11.2014 г. и изх. № ТО‑1234 от 4.11.2014 г.
на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
София; писмо изх. № 26‑00‑5650 от 22.04.2015 г.
на Регионалната инспекция по околната среда и
водите – София, за съгласуване на ПУП – ПП
за линеен обект „Трасе на водопровод за захранване на ПИ № 102051, 102052, 102053 и
102054, намиращи се в землището на гр. Сливница, от външен довеждащ водопровод DN 315
PEHD, намиращ се в землището на с. Опицвет,
община Костинброд“ в обхват ПИ № 123020,
000504, 125028, 123022, 125029, 126024, 000056 в
землището на с. Опицвет, община Костинброд,
и ПИ № 000177, 102045, 102047, 102046, 102048 и
102055 в землището на гр. Сливница“; решения
№ 186, 187 и 188 от 27.12.2013 г. и Решение № 41
от 27.03.2014 г. на Общинския съвет – гр. Слив
ница; решения № 73, 74 и 75 от 30.07.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Сливница; решения
№ К‑3 от 26.03.2015 г., № К‑10 от 24.11.2015 г. и
№ К‑5 от 27.07.2016 г. на Областната дирекция
„Земеделие“ – Софийска област, за промяна
предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и учредяване на площадка за
трасета за проектиране; констативен протокол
от Община Сливница, съставен на 6.07.2015 г.,
за липса на постъпили възражения в едномесечния срок от обявяването на ПУП – ПП в
„Държавен вестник“; констативен протокол от
Община Костинброд, съставен на 1.09.2015 г., за
липса на постъпили възражения в едномесечния
срок от обявяването на ПУП – ПП в „Държавен вестник“; удостоверение за поливност от
23.03.2015 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон София, изготвено от Янко Иванов Богатинов; заявление вх. № 30.00‑12 от 27.01.2017 г.
от „Фризомат“ – ООД, одобрявам „Подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен
обект „Трасе на водопровод за захранване на ПИ
№ 102051, 102052, 102053 и 102054, намиращи се
в землището на гр. Сливница, от външен довеждащ водопровод DN 315 PEHD, намиращ се в
землището на с. Опицвет, община Костинброд“
в обхват ПИ № 123020, 000504, 125028, 123022,
125029, 126024, 000056 в землището на с. Опицвет, община Костинброд, и ПИ № 000177, 102045,
102047, 102046, 102048 и 102055 в землището на
гр. Сливница“.
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Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София
област, в 30‑дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на Софийска област.

2269

Областен управител:
С. Торолова

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 295
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ, Решение № 202 на Общинския съвет – гр. Шумен, по протокол № 10
от 30.06.2016 г., с което е разрешено изменението едновременно на ОУП и ПУП, решение
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията по т. 1 от протокол № 23 от
13.09.2016 г. Общинск и ят съвет – гр. Шу мен,
одобр ява проект за изменение на общия устройствен план на гр. Шумен в обхват: УПИ І от
кв. 125 по плана на кв. Дивдядово – гр. Шумен,
имот с идентификатор 83510.558.25 и части от
имоти 83510.558.26 и 83510.558.3 по кадастралната
карта на гр. Шумен.
С проекта за изменение на ОУП се определя
устройствена зона за имотите, обхванати от изменението: „Територия с допустима промяна на
предназначението за техническа инфраструктура“.
Одобрява се и новият баланс на територията
съгласно таблицата, изчертана в графичното
приложение към проекта.
Проектът се одобрява по приложения чертеж,
вписан в изх. дневник под № 353 от 13.09.2016 г.,
представляващ неразделна част от решението.
Преписката да се окомплектова с решение по
преценка за съвместимост на плановете, изготвено
от РИОСВ – Шумен.

2241

Председател:
Б. Беджев

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 218
от 23 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Външно
ел. захранване от т. А и т. Б за УПИ V-2005 в
кв. 138“ по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.
2. Възлага на кмета на община Иваново след
влизане в сила на решението по т. 1 да предприеме необходимите действия по изпълнението му.

2236

Председател:
М. Драшков
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99. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Хасково, и Админист
ративния съд – Хасково, за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Вид: Криминалистични експертизи на
писмени доказателства
Валентин Маринов Мишков – Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологически,
балистически, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев – Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Крум Стефанов Арнаудов – Хасково, експерт
г рафолог, г рафологическ и, тех ническ и, дактилоскопни и други видове криминалистични
експертизи.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
1.2. Вид: Трасологични експертизи
Валентин Маринов Мишков – Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологически,
балистически, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев – Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
1.3. Вид: Съдебно-балистични експертизи
Валентин Маринов Мишков – Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологически,
балистически, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев – Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
1.4. Вид: Дактилоскопни експертизи
Валентин Маринов Мишков – Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологически,
балистически, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев – Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
1.5. Вид: Биометрични криминалистични
експертизи
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
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2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Вид: Съдебномедицинска експертиза на труп
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
2.2. Вид: Съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – Харманли,
лекар-ординатор, специалност „Хирургия“.
2.3. Вид: Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Микробиология“.
2.4. Вид: Съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човек, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
2.5. Вид: Съдебномедицинска експертиза по
писмени доказателства
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – Харманли,
лекар-ординатор, специалност „Хирургия“.
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – София, специалист молекулярна биология.
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Борис Петров Шахов – служебен адрес: София,
съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход, съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна биология“, специализация
„Микробиология“.
2.6. Вид: Съдебномедицинска експертиза за
телесно здраве
Христо Димитров Еленски – Хасково, съдебна
медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Вид: Съдебно-психиатрична експертиза
Йордан Павлов Михайлов – Хасково, психиатър.
3.2. Вид: Съдебно-психологична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна
психология, експерт психиатрично-психологични
експертизи.
Мария Стоянова Кирева – Хасково, психологконсултант, работа по случаи за превенция и
интервенция на синдрома родителско отчуждение, базисно обучение по позитивна психология.
Красимира Богданова Георгиева – Хасково, магистър по психология, консултативна психология.
3.3. Вид: Съдебна психолого-психиатрична
експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна
психология, експерт психиатрично-психологични експертизи (само в състава на комплексна
експертиза).
3.4. Вид: Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни
Йордан Павлов Михайлов – Хасково, психиатър.
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна
психология, експерт психиатрично-психологични
експертизи.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Вид: Съдебносчетоводна експертиза
Елмон Жирай Дайлерян – Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – Хасково, счетоводство
и контрол.
Кети Вълкова Райчева – Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева – Хасково, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова – Хасково, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова – Харманли,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт съдебносчетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова – Харманли,
експерт съдебносчетоводни експертизи.
Мария Райчева Крайчева – Харманли, специалист „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“.
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Ка лин А лександров Найденов – Хасково,
счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, съдебносчетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов – Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална квалификация „Съдебносчетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ.
Огн ян Николов Бюлбюлев – Свиленг ра д,
икономист-счетоводител, специалист банки и
банково дело, експерт оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти
и строителството, съдебно-стокови експертизи,
съдебно-финансови експертизи, съдебносчетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефани я Добрева Иванова – Харман ли,
икономист, оценка на държавни предприятия.
Елена Атанасова Вълчева – Димитровград,
специалист ТРЗ.
Славяна Христозова Господинова – Харманли,
финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Дарина Георгиева Кафтанска – Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане,
счетоводна дейност и финансов контрол.
Димо Иванов Бояджиев – Димитровград, съдебносчетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Шинко Георгиев Забунов – Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни
и финансово-ценови експертизи, експерт по цени
и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова – Хасково, икономист, съдебносчетоводни експертизи.
Миглена Евгениева Атанасова – Димитровград, съдебносчетоводен експерт.
Величка Иванова Тодорова – Хасково, икономика и организация на материално-техническото
снабдяване, нормиране и ефективно използване
на материалите.
Светослава Николова Стоянова – Хасково,
магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Иван Иванов Георгиев – Хасково, икономистсчетоводител.
Милена Георгиева Тодорова – Хасково, икономист по транспорта.
Харалан Георгиев Василев – Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: „Съдебносчетоводни експертизи“ и „Съдебна финансовоикономическа експертиза“.
Дечко Атанасов Атанасов – Хасково, икономист, специалност „Статистика“, вид експертизи:
„Съдебносчетоводни експертизи“.
Даниела Нинова Николова – Димитровград,
съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
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Милена Горанова Зетова – Димитровград,
икономист-счетоводител.
Димка Георгиева Георгиева – Харманли, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Маргарита Миткова Попова – Стара Загора,
банково, застрахователно и осигурително дело,
финанси, счетоводство.
Изабела Константинова Николова – Кърджали, банки и банково дело.
Йорданка Тончева Кавръкова – Кърджали,
икономика и организация на вътрешната търговия; счетоводство.
Руска Динева Тодорова – Димитровград, икономист, съдебносчетоводен експерт, оценител на
цели предприятия.
Иванка Колева Вълкова – Димитровград,
стопанско управление и администрация; счетоводство, финанси и контрол.
Розалина Петрова Георгиева – Хасково, икономист – организатор на промишленото производство, счетоводител.
Недялко Георгиев Думанов – Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи,
икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков – Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова – Димитровград,
икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова – Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия,
счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева – Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – Хас
ково, икономика и управление на индустрията,
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов – Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева – Хасково, икономист,
финанси и кредит.
Теодора Недялкова Маркова – Хасково, счетоводство и контрол, счетоводител.
4.2. Вид: Съдебна финансово-икономическа
експертиза
Елмон Жирай Дайлерян – Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – Хасково, счетоводство
и контрол.
Кети Вълкова Райчева – Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева – Хасково, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова – Хасково, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова – Харманли,
експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Красимира Кирилова Иванова – Харманли,
експерт съдебносчетоводни експертизи.
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Ка лин А лександров Найденов – Хасково,
счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, съдебносчетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов – Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална квалификация „Съдебносчетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ.
Огн ян Николов Бюлбюлев – Свиленг ра д,
икономист-счетоводител, специалист банки и
банково дело, експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти
и строителството, съдебно-стокови експертизи,
съдебно-финансови експертизи, съдебносчетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов – София, икономист, специалност „Международни икономически отношения“, експерт по дела в областта
на митническата и външнотърговската дейност,
митнически режим и процедури, митнически и
валутни нарушения и престъпления, митничес
ки информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебносчетоводни експертизи.
Славяна Христозова Господинова – Харманли,
финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев – Хасково, инженер по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска – Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане,
счетоводна дейност и финансов контрол.
Шинко Георгиев Забунов – Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни
и финансово-ценови експертизи, експерт по цени
и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради)
Миглена Велинова Велинова – Хасково, икономист, съдебносчетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов – Харманли, оценка на
стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова – Димитровград, съдебносчетоводен експерт.
Виолета Ангелова Динкова – Хасково, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Величка Иванова Тодорова – Хасково, икономика и организация на материално-техническото
снабдяване, нормиране и ефективно използване
на материалите.
Светослава Николова Стоянова – Хасково,
магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Иван Иванов Георгиев – Хасково, икономистсчетоводител.
Милена Георгиева Тодорова – Хасково, икономист по транспорта.
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Харалан Георгиев Василев – Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: „Съдебносчетоводни експертизи“ и „Съдебна финансовоикономическа експертиза“.
Димка Георгиева Георгиева – Харманли, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Маргарита Миткова Попова – Стара Загора,
банково, застрахователно и осигурително дело,
финанси, счетоводство.
Изабела Константинова Николова – Кърджали, банки и банково дело.
Йорданка Тончева Кавръкова – Кърджали,
икономика и организация на вътрешната търговия; счетоводство.
Руска Динева Тодорова – Димитровград, икономист, съдебносчетоводен експерт, оценител на
цели предприятия.
Цветелина Тодорова Банева – Димитровград,
банково дело.
Розалина Петрова Георгиева – Хасково, икономист – организатор на промишленото производство, счетоводител.
Недялко Георгиев Думанов – Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи,
икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков – Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова – Димитровград,
икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова – Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия,
счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева – Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – Хас
ково, икономика и управление на индустрията,
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов – Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева – Хасково, икономист,
финанси и кредит.
4.3. Вид: Съдебно-стокова експертиза
Мария Лукова Цанева – Хасково, счетоводство
и контрол.
Кети Вълкова Райчева – Хасково, съдебно
счетоводни и икономически експертизи.
Костадинка Георгиева Ненова – Харманли,
експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт съдебносчетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова – Харманли,
експерт съдебносчетоводни експертизи.
Калин А лександров Найденов – Хасково,
счетоводни и общоикономически експертизи.
Иван Григоров Петрунов – Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална квалификация „Съдебносчетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ.
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Огн ян Николов Бюлбюлев – Свиленг ра д,
икономист-счетоводител, специалист банки и
банково дело, експерт-оценител на машини и
съоръжени я, ак т иви – дви ж имо им у щест во,
експерт-оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, експерт-оценител на недвижими
имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебносчетоводни експертизи, съдебно-митнически
експертизи.
Любомир Цветков Йотов – София, икономист, специалност „Международни икономически отношения“, експерт по дела в областта
на митническата и външнотърговската дейност,
митнически режим и процедури, митнически и
валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебносчетоводни експертизи.
Славяна Христозова Господинова – Харманли,
финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев – Хасково, инженер по горско стопанство.
Димо Иванов Бояджиев – Димитровград, съдебносчетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Миглена Велинова Велинова – Хасково, икономист, съдебносчетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов – Харманли, оценка на
стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова – Димитровград, съдебносчетоводен експерт.
Величка Иванова Тодорова – Хасково, икономика и организация на материално-техническото
снабдяване, нормиране и ефективно използване
на материалите.
Светослава Николова Стоянова – Хасково,
магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Милена Горанова Зетова – Димитровград,
икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Маргарита Миткова Попова – Стара Загора,
банково, застрахователно и осигурително дело,
финанси, счетоводство.
Иванка Колева Вълкова – Димитровград,
стопанско управление и администрация; счетоводство, финанси и контрол.
Недялко Георгиев Думанов – Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи,
икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков – Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова – Димитровград,
икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова – Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия,
счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.
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Мария Ганчева Кръстева – Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – Хас
ково, икономика и управление на индустрията,
оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов – Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева – Хасково, икономист,
финанси и кредит.
ДРУГИ:
Златка Николова Митева – Хасково, икономист-счетоводител.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Ви д: Съдебна ин женерно-тех ническа
експертиза
Петър Ангелов Венков – Хасково, машинен
инженер, оценител на търговски предприятия и
вземания, дялове и акции, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов – Хасково,
машинен инженер-електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Христо Асенов Араклиев – Хасково, специалност – съобщителна и осигурителна техника и
системи, квалификация – измерване в кабелни
линии и съоръжения, селищни и магистрални
кабелни линии, трафикът в съобщителните системи, обследване на енергийната ефективност на
сгради и сертифициране на сгради.
Петко Стоянов Петров – Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково, специалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров – Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Никола Тодев Делчев – Хасково, инженер-гео
дезист, проектант, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, на
земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова – Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова – Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева – Хасково, строителен инженер по транспортно строителство,
оценител недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева – Хасково, инженер
по геодези я, картографи я и фотограметри я,
оценител на недвижими имоти, правоспособно
лице по кадастъра.
Димчо Стефанов Трендафилов – Харманли,
геодезист, строителнотехнически и оценъчни
експертизи.
Дими т ри я Минкова Желева – с. Динево,
община Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
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Инж. Албена Рускова Желязкова – Димит
ровг ра д, ин женерно-тех ническ и експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова – Хасково,
строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
Ин ж. Дими т ринка Вла дими рова Ник лина – Хасково, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, специалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.
Инж. Драгомир Енев Колев – Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и
картография, оценител на недвижими имоти,
вписан в регистъра на правоспособните лица
по кадастър.
Тихомир Недев Георгиев – Хасково, инженергеодезист.
Василка Ангелова Димова – Хасково, специалност архитект, оценител на недвижими имоти,
експерт-оценител на инвестиционен проект.
Маринка Василева Кавракирова – Хасково,
оценител на машини и съоръжения.
Тянко Манолов Хрингов – Димитровград,
двигатели с вътрешно горене.
Петър Ангелов Петров – Хасково, маркшайдерство и геодезия.
5.2. Вид: Съдебна автотехническа експертиза
Петко Стоянов Петров – Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково, специалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Христо Генов Русев – Хасково, специалист
„Двигатели с вътрешно горене“, автотехнически
и оценителни експертизи.
Станимир Костов Петров – Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Любомир Щерев Милушев – Хасково, експлоатация на автотранспортна техника.
Грозю Иванов Митев – Хасково, автоекспертизи и оценки.
Недялко Христозов Иванов – Харманли, преподавател-инструктор.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Илиян Димитров Павлов – Димитровград,
застраховане и социално дело, автотехническа
експертиза и пазарна стойност.
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Николай Александров Савов – Стара Загора,
строителен инженер, автотехнически експерт.
5.3. Вид: Съдебна инженерно-технологична
експертиза
Петко Стоянов Петров – Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково, специалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров – Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Дими т ри я Минкова Желева – с. Динево,
община Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина –
Хасково, строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, специалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.
5.4. Вид: Съдебна компютърно-техническа
експертиза
Златка Василева Игнатова – Хасково, инженер
по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини,
сгради, съоръжения и оборотни средства.
5.5. Вид: Съдебна строително-техническа
експертиза
Лидия Пенчева Господинова – Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова – Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева – Хасково, строи
телен инженер по транспортно строителство,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева – Хасково, инженер
по геодези я, картографи я и фотограметри я,
оценител на недвижими имоти, правоспособно
лице по кадастъра.
Христо Петров Стоев – Хасково, строителен
техник и геодезист, оценител на недвижими имоти.
Екатерина Александрова Стоева – Хасково,
инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов – Харманли,
геодезист, строителнотехнически и оценъчни
експертизи.
Дими т ри я Минкова Желева – с. Динево,
община Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Емилия Димитрова Пенева – Димитровград,
архитект, проектант.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димит
ровг рад, ин женерно-тех ническ и експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
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Инж. Светла Димитрова Стоилова – Хасково,
строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
Ин ж. Дими т ринка Вла дими рова Ник лина – Хасково, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Тихомир Недев Георгиев – Хасково, инженергеодезист.
Петър Ангелов Петров – Хасково, маркшайдерство и геодезия.
5.6. Вид: Съдебно-пожаротехническа експертиза
Тодор Богданов Крайчев – Харманли, противопожарна техника и безопасност.
5.7. Вид: Съдебно-енергийна експертиза
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Вид: Съдебно-ботаническа експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Васил Петров Петров – Харманли, агрономполевъд.
6.2. Вид: Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Вид: Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Вид: Съдебно-ентомологична експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Васил Петров Петров – Харманли, агрономполевъд.
6.5. Вид: Съдебно-екологична експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Васил Петров Петров – Харманли, агрономполевъд.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Вид: Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
7.2. Вид: Съдебно-физическа експертиза
Петко Стоянов Петров – Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
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7.3. Вид: Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Вид: Съдебна ветеринарномедицинска
експертиза
Делчо Петров Дойков – Харманли, ветеринарен техник.
8.2. Вид: Съдебно-агротехническа експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Стефан Любенов Вангелов – Хасково, специалност „Икономика и организация на промишленото
производство“ – съдебно-стокови експертизи,
агроном, оценител на земеделски земи, трайни
насаждения и земеделска продукция.
Васил Петров Петров – Харманли, агрономполевъд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Татяна Христова Форева – София, специалност
„Керамика“, допълнителна квалификация – художник в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари
предмети с художествена стойност.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Кети Вълкова Райчева – Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи, оценителна
експертиза на ДМА (движими вещи).
Иван Григоров Петрунов – Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална квалификация „Съдебносчетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ.
Огн ян Николов Бюлбюлев – Свиленг рад,
икономист-счетоводител, специалист банки и
банково дело, експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти
и строителството, съдебно-стокови експертизи,
съдебно-финансови експертизи, съдебносчетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефани я Добрева Иванова – Харман ли,
икономист, оценка на държавни предприятия.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Иванка Борисова Христова – Хасково, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Шинко Георгиев Забунов – Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по
цени и ценообразуване (оценки на движими и
недвижими ДМА, включително земи, терени и
сгради) – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Нено Тодоров Ненов – Харманли, оценка на
стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Петър Ангелов Венков – Хасково, машинен
инженер, оценител на търговски предприятия и
вземания, дялове и акции, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
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Михаил Ангелов Хаджиангелов – Хасково,
машинен инженер-електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Недялко Атанасов Апостолов – Хасково, специалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров – Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Никола Тодев Делчев – Хасково, инженергеод езист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова – Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова – Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева – Хасково, строителен инженер по транспортно строителство,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева – Хасково, инженер
по геодези я, картографи я и фотограметри я,
оценител на недвижими имоти, правоспособно
лице по кадастъра.
Екатерина Александрова Стоева – Хасково,
инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов – Харманли,
геодезист, строителнотехнически и оценъчни
експертизи.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Марияна Христова Иванова – Димитровград,
оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител
на машини и съоръжения, съдебна автотехничес
ка експертиза.
Грозю Иванов Митев – Хасково, автоекспертизи и оценки, оценка стойността на автомобили
и оценка щети на автомобили.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата),
оценител на земеделски земи (без гори).
Инж. Светла Димитрова Стоилова – Хасково,
строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
Златка Василева Игнатова – Хасково, инженер
по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини,
сгради, съоръжения и оборотни средства.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина –
Хасково, оценител на недвижими имоти.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, специалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.
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Нели Христова Енчева – Димитровград, специалност „Машини и апарати за ХВП“, квалификация „Оценител на недвижими имоти“.
Инж. Драгомир Енев Колев – Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и
картография, оценител на недвижими имоти,
вписан в регистъра на правоспособните лица
по кадастър.
Маринка Василева Кавракирова – Хасково,
оценител на движими вещи, машини и съоръжения.
Николай Огнянов Бюлбюлев – Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Стефан Любенов Вангелов – Хасково, специалност „Икономика и организация на промишленото
производство“ – съдебно-стокови експертизи,
агроном, оценител на земеделски земи, трайни
насаждения и земеделска продукция – оценител
на земи, гори, трайни насаждения, всички видове
селскостопанска продукция, всичко, свързано със
селското стопанство.
Татяна Христова Форева – Хасково, специалност „Керамика“, допълнителна квалификация – художник в областта на скулптура, графика,
живопис, приложно изкуство, иконография, стари
предмети с художествена стойност – оценка на
произведения на изкуството.
Иван Стойков Иванов – Хасково, инженер по
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения
(движими вещи), вид експертизи: „Съдебна финансово-икономическа експертиза“.
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Валентина Димитрова Димитрова – Харманли, златар, външнотърговски сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни, изкупуване на
изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба
на изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни от местно производство и внос.
Руска Динева Тодорова – Димитровград, икономист, съдебносчетоводен експерт, оценител на
цели предприятия.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална
биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и
пол на птици, определяне състав и произход на
хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО),
с молекулярно-генетични методи, експертиза по
писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев – София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Микробиология“.
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Владимир Георгиев Матеев – Хасково, инженер по горско стопанство, съдебно-лесотехническа
експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград,
експерт по съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи
и недвижими имоти и други активи – машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка
на бижута и скъпоценни камъни.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт съдебносчетоводни експертизи, дипломиран
патентен специалист, оценител на търговски
марки.
Мариана Тодорова Тодорова – Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка на
недвижими имоти.
Станка Николова Василева – Хасково, социално подпомагане и услуги.
Петко Генчев Колев – Хасково, минен техник,
проектант на взривни работи втора степен.
Красимир Петров Цветков – Хасково, охрана
на обществения ред и борба с престъпността,
видеотехнически наблюдения.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни пре
водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Хасково,
и Административния съд – Хасково, за 2017 г.
І. Съдебни преводачи от английски език на български език и от български език на английски език:
Маргарита Георгиева Миткова – Хасково.
Галина Атанасова Станкова – Хасково.
Нели Стоянова Георгиева – Свиленград.
ІІ. Съдебни преводачи от немски език на български
език и от български език на немски език:
Албена Василева Димитрова – Хасково.
Стефан Крумов Арнаудов – Хасково.
ІІІ. Съдебни преводачи от френски език на български език и от български език на френски език:
Нели Стоянова Георгиева – Свиленград.
Марияна Иванова Коджаниколова – Хасково.
ІV. Съдебни преводачи от италиански език на български език и от български език на италиански език:
Марияна Иванова Коджаниколова – Хасково.
V. Съдебни преводачи от испански език на български език и от български език на испански език:
Галина Атанасова Станкова – Хасково.
VІ. Съдебни преводачи от гръцки език на български
език и от български език на гръцки език:
Албена Василева Димитрова – Хасково.
VІІ. Съдебни преводачи от турски език на български език и от български език на турски език:
Шахин Нешат Юсеин – Джебел.
Исман Ахмедова Местанова – Хасково.
Мюмюн Кадир Местан – Хасково.
VІІІ. Съдебни преводачи от арабски език на
български език и от български език на арабски език:
Таха Абдул-Кадер Хусеин-Абдулла – Хасково.
Абир Закка Мохамад Каяли – Свиленград.
ІХ. Съдебни преводачи от персийско-дарийски
език на български език и от български език на персийско-дарийски език:
Мохамад Наджиб Хамнауа – Пловдив.
2203
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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 май 2017 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 30.05.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3501/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
112/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Маринка Маркова Железова чрез
адвокат Владимир Иванов Белинов, Варна, ул.
Прага 6, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 3777/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1091/2016 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Дирекция „Национален парк – Централен Балкан“ чрез адвокат Йоана Цачева, Габрово, ул. Скобелевска 28А, срещу Спас Неделчев
Спасов чрез адвокат Диана Гърдева, Казанлък,
ул. Иван Вазов 3, ет. 1, офис 5.
НА 4.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3718/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 165/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Георги Ангелов Боянчев
чрез адвокат Марияна Тонева Шагова, гр. Гоце
Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11, срещу „Пирин Текс Продакшън“ – ЕООД, чрез адвокат
Иванка Здравкова Златкова, гр. Гоце Делчев, ул.
Ал. Стамболийски 11.
Четвърто гражданско отделение, 3736/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1085/2015 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Йордан Тодоров Спасов чрез
адвокат Жельо Димитров Маринов, Пловдив, ул.
Петко Каравелов 24, ет. 3, офис 7, срещу Анжела
Цветанова Кръстева чрез адвокат Станимир Василев Тодоров, Свищов, ул. Алеко Константинов
7, ет. 1; Стефан Петров Кръстев чрез адвокат
Станимир Василев Тодоров, Свищов, ул. Алеко
Константинов 7, ет. 1; ЗД „Бул инс“ – АД, София,
ул. Джеймс Баучер 87.
Четвърто гражданско отделение, 3769/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1267/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от Юлия Владимирова Иванова-Биолчева
чрез адвокат Иглика Иванова, София, ул. Хан
Аспарух 64; Мартин Василев Биолчев чрез адвокат
Иглика Иванова, София, ул. Хан Аспарух 64, срещу Веселин Василев Биолчев чрез адвокат Ваня
Атанасова Божинова-Иванова, София, ул. Алабин
14, вх. Б, ет. 5, ап. 18 (вътрешна къща – партер).
Четвърто гражданско отделение, 3817/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
272/2016 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Милчо Маринов Методиев, с. Гложене,
ул. Йонко Милев 22; АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД,
Козлодуй, област Враца.
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Четвърто гражданско отделение, 60197/2016
(197/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
4905/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от „М – Комерс 2003“ – ООД, чрез адвокат
Дария Пенкова, София, бул. Ал. Стамболийски
84.84, ет. 7, офис 36, срещу Емил Николаев Николов чрез адвокат Надя Хинбоазка, София, ул.
Лайош Кошут 13, ет. 1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 60199/2016
(199/2016 по описа на Второ търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 5051/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Застрахователно акционерно
дружество „Армеец“ – АД, чрез адвокат Ивайло
Атанасов, София, ул. Фредерик Жолио-Кюри
20, срещу Йорданка Димитрова Стоянова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10; Маргарита Димитрова Кънева чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10.
НА 8.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 535/2016, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 75/2014
по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от Светлана Цвяткова Маринова чрез
адвокат Георги Добрев, Пловдив, ул. Съгласие
7, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, с изпълнителни
директори Виолина Маринова Спасова и Доротея
Николаева Николова чрез процесуален представител Денчо Минев, Габрово, ул. Николаевска 17.
Първо търговско отделение, 1084/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
57/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Застрахователна компания „Уника“ – АД,
с изпълнителни директори Димитър Тонев и
Николай Генчев, София, ул. Юнак 11 – 13, срещу
Месут Мустафа Хасан със съгласието на неговата
майка Наджие Ахмед Хасан чрез адвокат Павел
Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3,
офис 9; Идрис Мустафа Хасан чрез адвокат Павел
Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3,
офис 9, и трета страна Хасан Мустафа Бербер,
с. Токачка, област Кърджали.
Първо търговско отделение, 1357/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3887/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
с изпълнителен директор Стилиян Петков Вътев
чрез процесуален представител Георги Цветанов, София, ул. Света София 5, срещу Пламен
Димитров Дебеляшки чрез адвокат Любомир
Владимиров, София, бул. Македония 40, ет. 5,
ап. 17; Димитър Лазаров Дебеляшки чрез адвокат
Любомир Владимиров, София, бул. Македония
40, ет. 5, ап. 17; „Булгарекоплод“ – ЕООД, с управител Максим Генов Велков, с. Вакарел, ул.
Чешма Ангелина 12; „Булгарфригоплод“ – ЕООД,
с управител Максим Генов Велков, с. Вакарел,
ул. Чешма Ангелина 5.
Първо търговско отделение, 2483/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1841/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Мармарио“ – ЕООД, с управител
Йосиф Трифонов Петров чрез адвокат Катрина
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Христова, Русе, ул. Драма 15, срещу „Джус Техно
Контрол“ – ЕООД, с управител Джузепе Зарконе,
София, ул. Голаш 24Б, ет. 2, ап. 6.
НА 9.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3673/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от МБАЛ „Света Анна – Варна“ – АД,
Варна, бул. Цар Освободител 100, срещу Галин
Добромиров Даскалов чрез адвокат Дияна Димитрова, Варна, ул. Алеко Константинов 11;
Борислав Добромиров Даскалов чрез адвокат
Дияна Димитрова, Варна, ул. Алеко Константинов
11; Милена Добромирова Белинова, Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 82, вх. В, ет. 5, ап. 44.
Четвърто гражданско отделение, 4132/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
245/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Диян
Иванов Мичев, Плевен, ул. Ресен 8.
Четвърто гражданско отделение, 4338/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
867/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Светослав Димитров Николов чрез адвокат
Гита Цветкова, Монтана, бул. Трети март 51,
ет. 2, офис 6, срещу „Юнит интериор“ – ООД,
чрез адвокат Мадлен Левон, Варна, ул. Преспа 12.
Четвърто гражданско отделение, 61210/2016
(1210/2016 по описа на Първо търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 4482/2014 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „НТО Нестандартно технологично оборудване“ – ЕООД, чрез адвокат Кремена
Янева-Иванова, София, ул. Славянска 29А, ет. 2,
срещу „Обединена българска банка“ – АД, чрез
адвокат Валя Гигова, София, бул. Васил Левски
30, ет. 2; „Еврометал“ – ЕООД, чрез адвокат
Валя Гигова, София, бул. Васил Левски 30, ет. 2.
НА 10.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение, 1407/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1274/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от СД „Гласком – Петков и Сие“ с
управител Цветан Цветков чрез адвокат Мая
Владимирова, София, ул. Ами Буе 10, вх. А,
ет. 2, ап. 5, срещу Венета Трифонова Велкова
чрез адвокат Володя Димитров, Монтана, бул.
Трети март 92, ет. 5, офис 4; Катя Красимирова
Николова-Крумова чрез адвокат Володя Димитров, Монтана, бул. Трети март 92, ет. 5, офис 4;
Цветан Иванов Цветков чрез адвокат Ада Владимирова, София, ул. Ами Буе 10, вх. А, ет. 2,
ап. 5; Красимир Димитров Петков, Монтана, ж.к.
Младост 4, вх. Е, ет. 4, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4048/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
83/2016 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена
от Йордан Ангелов Нихризов чрез адвокат Георги
Дианов Гайдаров, София, ул. Уилям Гладстон 57,
партер, срещу „Национална база за инструменти
Консорциум“ – ООД, чрез адвокат Диана Павлова, Габрово, пл. Възраждане 5, ет. 3, стая 9.
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Четвърто гражданско отделение, 4213/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2761/2016 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Кирил Иванов Захариев чрез
адвокат Юлиян Петров Димитров, София, ул.
Отец Паисий 1 – 3, ет. 1, офис 4, срещу „Джесика  – София“ – ООД, представлявано от управителя Марин Доков чрез адвокат Михаил Леденов
Николов, София, ул. Княз Борис І № 91А; Галина
Михайлова Захариева чрез адвокат Димитрина
Тодорова Атанасова, София, ул. Марко Балабанов
4А, вх. Б, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 60387/2016
(387/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
182/2016 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Михаил Димчев Димов чрез адвокат
Петър Добрев Димитров, Бургас, ул. Сливница
31, ет. 1, срещу „Дженерали застраховане“ – АД,
чрез старши юрисконсулт Христо Монев Христов,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 68.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2335/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
550/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Зърнени храни – 99“ – ЕАД, чрез
адвокат Силвия Русенова, София, ул. Позитано
7, ет. 2, офис 5 – 6, срещу Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“,
София, ул. Московска 3, Териториална дирекция
„Държавен резерв“ – Бургас.
НА 11.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3056/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7821/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Боян Върбанов Георгиев чрез адвокат Христо Вълков, София, ул. Княз Борис І
№ 61, срещу Теодора Богданова Георгиева чрез
адвокат Офелия Киркорян-Цонкова, София, ул.
Юрий Венелин 32, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 3791/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
91/2015 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Али Исмаил Байрактаров чрез адвокат
Свилен Карапанчев, Севлиево, ул. Доктор Иван
Филипов 38А, ап. 1, срещу Севинч Джелилова
Салиева чрез адвокат Николина Николова-Генова, Севлиево, ул. Христо Спиридонов 9, ет. 2;
Гюнюл Ибрямов Салиев чрез адвокат Николина
Николова-Генова, Севлиево, ул. Христо Спиридонов 9, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 3862/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
77/2016 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Кръстьо Георгиев Маданков чрез адвокат
Христо Мандалчев, Пловдив, ул. Четвърти януари
36, ет. 5, срещу Светослав Руменов Демерджиев
чрез адвокат Веселина Бучкова, Пловдив, ул.
Хъшовска 5, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 3936/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1121/2016 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Севдалин Стоянов Пунков чрез адвокат Мирослава Гачева, Стара Загора, ул. Сава
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Силов 66, ет. 1, ап. 1; Диана Георгиева Пункова
чрез адвокат Мирослава Гачева, Стара Загора, ул.
Сава Силов 66, ет. 1, ап. 1, срещу Пламен Райнов Пейков чрез адвокат Йорданка Малешкова,
Стара Загора, бул. Методи Кусев 35, вх. Б, ап. 4;
Златомир Райнов Пейков чрез адвокат Йорданка
Малешкова, Стара Загора, бул. Методи Кусев 35,
вх. Б, ап. 4.
НА 11.05.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3249/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
357/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Регионален инспекторат по образованието – Пловдив, ул. Цариброд 1; Общински
детски комплекс – Пловдив, чрез адвокат Таня
Динкова, Пловдив, ул. Четвърти януари 34, офис
6, срещу Атанас Александров Куртенков чрез
адвокат Мария Гунчева, Пловдив, ул. Георги
Бенковски 19, ет. 2, офис 4.
Трето гражданско отделение, 3608/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
114/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Донка Христова Попова чрез адвокат Дафинка Стойчева, София, ул. Аксаков
11А, ет. 5, офис 3; Евгени Руменов Попов чрез
адвокат Дафинка Стойчева, София, ул. Аксаков
11А, ет. 5, офис 3; Виолета Руменова Попова чрез
адвокат Дафинка Стойчева, София, ул. Аксаков
11А, ет. 5, офис 3, срещу Николай Колев Пенев
чрез адвокат Евгени Джурков, Казанлък, бул.
Розова долина 4.
НА 15.05.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3275/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
810/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Марио Петров Йорданов, София,
ж.к. Младост 4, бл. 411, вх. 4, ет. 3, ап. 31, срещу
Цветан Тодоров Йорданов, София, ж.к. Овча
купел 2, бл. 506, вх. Б, ет. 7, ап. 56.
Четвърто гражданско отделение, 3833/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
140/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Росен Маринов Иванов чрез
адвокат Филип Матев, Русе, ул. Александрова 71,
ет. 1, срещу Красимир Георгиев Вънгев, Русе, ул.
Мария-Луиза 19, вх. 3, ет. 2, и трета страна Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София,
бул. Черни връх 51Д.
Четвърто гражданско отделение, 4258/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
416/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Жеко Неделчев Жеков чрез адвокат
Георги Златев, Варна, ул. Велико Христов 37,
ап. 1; Станка Янева Жекова чрез адвокат Георги Златев, Варна, ул. Велико Христов 37, ап. 1,
срещу Ивайло Николов Йорданов чрез адвокат
Надка Тодорова, Варна, ул. Самарско знаме 1А.
НА 15.05.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 851/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
194/2015 по описа на Апелативен съд Велико
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Търново, подадена от „Обединена българска
банка“ – АД, изпълнителен директор Стилян
Вътев, София, ул. Света София 5, срещу Димитър
Лазаров Дебеляшки, Тетевен, ул. Иван Вазов 30.
Първо търговско отделение, 1325/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3005/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Енергийни системи Сухиндол“ – ООД,
с управител Анджей Голига чрез адвокат Явор
Димитров, София, бул. Джеймс Баучер 87, срещу Застрахователна компания „Уника“ – АД, с
изпълнителен директор Димитър Тонев, София,
ул. Юнак 11 – 13.
Първо търговско отделение, 1936/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2358/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Юробанк България“ – АД, с изпълнителен директор Димитър Шумаров чрез
адвокат Антоанета Стефанова, София, ул. Хан
Аспарух 54, ет. 4, офис 7; Стоян Тотев Динев
чрез адвокат Десислава Димитрова, София, бул.
Овча купел 26Б; Анастасия Никова Динева чрез
адвокат Десислава Димитрова, София, бул. Овча
купел 26Б.
НА 15.05.2017 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3080/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4481/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Красимир Цонев Коев чрез адвокат
Никола Атанасов, София, ул. Марко Балабанов
4а, ет. 4, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 3797/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
729/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Димитър Иванов Иванов чрез адвокат
Росен Диев, Бургас, ул. Св. Климент Охридски 1,
ет. 2, срещу „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД, Бургас,
ул. Княз Александър Батенберг 1.
Четвърто гражданско отделение, 4603/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1226/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Маргарита Тодорова Атанасова
чрез адвокат Анни Георгиева, Варна, ул. Тодор
Шишков 5, партер, срещу Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ чрез адвокат
Свилена Димитрова, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 85, ет. 2, офис 2.
Четвърто гражданско отделение, 61238/2016
(1238/2016 по описа на Първо търговско отде
ление), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 458/2015 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от „Евразия 2013“ – ООД, с управител Нух Хусейнович Мусхаджиев чрез адвокат
Огнян Минчев, Варна, бул. Цар Освободител
109А, ет. 5, офис 51, срещу Виктор Алексеевич
Съйчев чрез адвокат Светла Шулева, Варна, бул.
Владислав Варненчик 53 – 55, ет. 5, офис 504А,
и страна „Витятанябиляд“ – ЕООД, Варна, ж.к.
Чайка 182, ет. 6, ап. 23.
НА 16.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3765/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
115/2016 по описа на Окръжен съд Смолян,
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подадена от Фиданка Миткова Каменова чрез
адвокат Красимир Гочев, Златоград, ул. Стефан
Стамболов 20; Асен Личков Каменов чрез адвокат
Красимир Гочев, Златоград, ул. Стефан Стамболов 20, срещу Росица Ангелова Книжарова чрез
адвокат Лилян Сираков, Смолян, бул. България
3, ет. 1, ап. 10; Община Неделино, Неделино, ул.
Александър Стамболийски 104.
Първо гражданско отделение, 3792/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
85/2016 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Исмет Наимов Акифов чрез адвокат Ангел Кръстев, Велико Търново, ул. Христо
Караминков 6, ет. 2, срещу Община Велико
Търново, пл. Майка България 2, Велико Търново;
Министерството на земеделието и храните, София,
бул. Христо Ботев 55; „Земинвест“ – ЕАД, чрез
адвокат Виолета Манолова, София, ул. Стефан
Караджа 11А, ап. 8.
Първо гражданско отделение, 3812/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
504/2015 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Стефка Петкова Личева чрез
адвокат Малина Николова, Велико Търново, ул.
Цанко Церковски 38, ет. 7, срещу Никола Кирилов
Личев чрез адвокат Христо Дишев, Павликени,
ул. Стефан Караджа 2.
Първо гражданско отделение, 3818/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7999/2015 по описа на Софийски градски съд, подадена от Димитър Симеонов Банов чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8,
ет. 3, срещу българската държава, представлявана
от министъра на финансите чрез пълномощника
ОУ на област София, София, ул. Алабин 22.
Първо гражданско отделение, 4035/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1124/2016 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от „Магрег“ – ЕООД, чрез адвокат
Елка Петрова, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър
Асенов 119, ет. 3, офис 6; Стефан Дончев Мошев
чрез адвокат Велина Стойчева, Казанлък, ул.
Кирил и Методий 5, ет. 2, офис 12.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3675/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
241/2016 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Радослав Йорданов Стайков чрез адвокат
Атанас Велев, Хасково, пл. Свобода 2А, срещу
Красимир Любомиров Стайков чрез адвокат
Георги Маринов, Пловдив, ул. Петко Каравелов
24, ет. 3, ап. 7.
Второ гражданско отделение, 3809/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
28/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Сънсет Ризорт Къмършъл“ – АД, Поморие,
ул. Княз Борис І № 219, срещу Саймън Уолтър
Бърн чрез адвокат Вержиния Калинова Дакова,
София, район „Средец“, пл. Славейков 7, вх. Б,
ет. 2, ап. 19.
Второ гражданско отделение, 3909/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
128/2016 по описа на Окръжен съд Силистра,
пода дена от Николинка Дими т рова Ченева
чрез адвокат Иван Радулов, Силистра, ул. Илия
Блъсков 1; Добромир Русев Ченев чрез адвокат
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Иван Радулов, Силистра, ул. Илия Блъсков 1,
срещу Дарин Русев Ченев чрез адвокат Поли
Ченева, Варна, бул. Съборни 56.
Второ гра ж данско отделение, 60301/2016
(301/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
139/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Любомир Матеев Бурназов чрез адвокат
Асен Христов Димов, Варна, бул. Мария-Луиза
26, ет. 2; Кремена Милкова Минева-Бурназова
чрез адвокат Асен Христов Димов, Варна, бул.
Мария-Луиза 26, ет. 2, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД,
София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 615/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
168/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Солар Проджект Консултинг“ – ЕООД,
чрез адвокат Памела Бучкова, София, ул. Света
София 8, ет. 2, офис 209, срещу Стоян Александров Рътков, София, ул. Хан Аспарух 54, офис 9;
„Първа инвестиционна банка“ – АД, София, бул.
Драган Цанков 37.
Второ търговско отделение, 961/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
429/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Премиум“ – ЕООД, ул. Панорама 15, чрез
адвокат Иван Лазов, Варна, ул. Георги Живков
22, партер, вътрешен двор, срещу „Енерго – Про
Продажби“ – АД, чрез адвокат Николай Митков
Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
Второ търговско отделение, 1142/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
280/2015 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Маринер“ – ООД, чрез адвокат
Галина Найденова, Бургас, ул. Булаир 9, ет. 5,
срещу „Геотон бетонови изделия“ – ООД, чрез
адвокат Станислав Славов, Бургас, ул. Генерал
Гурко 18, ет. 2.
Второ търговско отделение, 1156/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
462/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроснабдяване“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37,
срещу Трак ийск и у ниверситет чрез адвокат
Вилиана Костадинова Цонева, Стара Загора, ул.
Цар Калоян 46, ет. 1, офис 1.
НА 16.05.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 964/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1167/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Геа Груп“ – АД, чрез адвокат Добромира Атанасова Банкова-Ганева, София, ул.
Бузлуджа 64, срещу „Геа Интернешънъл“ – ООД,
чрез адвокат Красимир Драголов, София, ул.
Дякон Игнатий 4.
Второ търговско отделение, 1627/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
931/2014 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Микрофонд“ – АД, с изпълнителен
директор Георги Бресковски чрез адвокат Лазар
Добрев, София, бул. Прага 1, офис 4, срещу Лиляна Александрова Ризова чрез адвокат Илко
Стоянов, Благоевград, ул. Братя Иванови 1, пар-
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тер; Любов Георгиева Коджабашева чрез адвокат
Гергана Бъчварова-Янчева, Благоевград, ул. Васил
Мечкуевски 34; ЕТ Бойка Ганчева Калайджиева
с фирма „Бойка Калайджиева – Версай“ чрез
адвокат Диньо Динев, Благоевград, ул. Братя
Иванови 1, партер.
Второ търговско отделение, 1056/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4192/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „САФ Магелан“ – АД, чрез адвокат
Албена Янева, София, ул. Твърдишки проход 23,
ет. 3, срещу „Ситибанк Н.А.“ чрез адвокат Кремена Янева-Иванова, София, ул. Славянска 29А.
НА 17.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3595/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4459/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Красимир Христов Хараламбов
чрез адвокат Христо Трандев и адвокат Виолета
Вангелова, София, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2,
срещу Дияна Драгнева Илиева чрез адвокат
Снежана Иванова Цекова, София, ул. Позитано
8, ет. 4, кантора 7.
Първо гражданско отделение, 3896/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
255/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Ист Интернационал“ – ООД, чрез
адвокат Светослов Танчовски, София, ул. Позитано 22, ет. 2, срещу „Валентина – 2000“ – АД,
чрез адвокат Петър Станев, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4.
Първо граж данско отделение, 60288/2016
(288/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3299/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Цецка Николаева Петкова чрез адвокат
Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев 2,
ет. 4, офис 4; Христо Митов Петков чрез адвокат
Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев 2,
ет. 4, офис 4, срещу Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4, и трета страна Ивайло
Даниелов Иванов, Враца, ул. Руен 7.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3536/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
44/2016 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Денис Виждан Али чрез адвокат
Мария Чилова, Момчилград, ул. Гюмюрджинска
40А, ет. 1, срещу Селен Алиева чрез нейната майка и законен представител Виргиния Евтимова
Чавдарова чрез адвокат Димитрина Георгиева,
Кърджали, ул. Беласица 23, вх. А, ет. 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 231/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
516/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Михаил Альошов Йосифов, Пазарджик,
ул. Пловдивска 56, ет. 6, ап. 41, срещу Гаранционен
фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4.
Второ търговско отделение, 914/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2131/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, с изпълнителен директор Ангел Ангелов чрез адвокат
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Жельо Денев, Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 115, ет. 2, срещу Ангел Иванов Тилев
чрез адвокат Елена Иванова, Пловдив, ул. Хан
Кубрат 2; Жечка Атанасова Тилева чрез адвокат
Елена Иванова, Пловдив, ул. Хан Кубрат 2.
Второ търговско отделение, 994/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
594/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Васил Славов Стоянов чрез адвокат
Красимир Георгиев Марков, Стара Загора, ул.
Промишлена 20, срещу ЗАД „Булстрад Виена
иншурънс груп“ чрез адвокат Недялка Тодорова
Тенчева, Хасково, бул. България 146, вх. Д, ап. 4.
Второ търговско отделение, 2137/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
64/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Фарма МФ – НР“ – ЕООД (в несъстоятелност), със синдик Красимир Петров
Иванов, София, бул. Тодор Александров 28, ет. 7,
срещу „Инвекс трейдинг“ – АД, Пловдив, ул.
Пере Тошев 11, Медицински център, кабинет 12;
„Фарма ФМ – НР“ – ЕООД, чрез адвокат Константин Брусев, София, ул. Брегалница 2, ет. 4.
НА 18.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 436/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
781/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Тодор Великов Митев, действащ
лично и като законен настойник на малолетните
Тодор Димков Тодоров и Андрей Димов Тодоров, чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул.
Иван Денкоглу 34, ет. 2; Минка Илиева Митева,
действаща лично и като законен настойник на
малолетните Тодор Димков Тодоров и Андрей
Димов Тодоров, чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул. Иван Денкоглу 34, ет. 2; Тодор
Великов Митев чрез адвокат Стоян Чаталбашев,
София, ул. Иван Денкоглу 34, ет. 2; Минка Илиева
Митева чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София,
ул. Иван Денкоглу 34, ет. 2, срещу Гаранционен
фонд, София, ул. Граф Игнатиев 4, и трета страна
Калчо Андреев Калчев, с. Градец, област Сливен.
Първо търговско отделение, 441/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
352/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Силвия Рашкова Димитрова чрез
адвокат Румен Нейков, Пловдив, ул. Хан Кубрат
1, офис 302, Делови център Пловдив; Стефка
Рашкова Димитрова чрез адвокат Румен Нейков,
Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, офис 302, Делови
център Пловдив, срещу Застрахователна компания „Уника“ – АД, София, ул. Юнак 11 – 13;
„ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул.
Георги Бенковски 3.
Първо търговско отделение, 466/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
380/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Антоний Илиев Попов чрез адвокат
Иван Русчев, София, ул. Славянска 4, офис 15
и 16, срещу „Виченцо“ – ЕООД, чрез адвокат
Станимир Ченалов, Стара Загора, ул. Димитър
Наумов 70, ет. 1, офис Е; Веселина Тончева Попова чрез адвокат Петко Петков, Стара Загора,
ул. Захари Княжески, бл. 71, ет. 2, стая 15.
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Първо търговско отделение, 588/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
628/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Уиндкрафт Симонсфелд БГ“ – ЕООД,
чрез адвокат Юлиан Спасов, София, бул. Христо
Смирненски 11, ет. 6, срещу „Енерго –  Про Мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
НА 22.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3684/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18038/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йосиф Стефанов Лозев чрез адвокат
Райна Беловеждова, София, ул. Неофит Рилски
54; Иванка Иванова Лозева чрез адвокат Райна
Беловеждова, София, ул. Неофит Рилски 54, срещу
Йосиф Методиев Петров чрез адвокат Силвия
Христова, София, ул. Владайска 35, ет. 3, кантора
3; Александър Методиев Петров чрез адвокат
Силвия Христова, София, ул. Владайска 35, ет. 3,
кантора 3; Трендафила Милудинова Кръстанова
чрез адвокат Силвия Христова, София, ул. Владайска 35, ет. 3, кантора 3.
Второ гражданско отделение, 3786/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
177/2016 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Али Йозбарутчу чрез адвокат Милена
Мангинова, Сливен, ул. Хаджи Димитър 1 – 1,
срещу Мехмед Хасанов Афузалиев чрез адвокат
Динко Иванов, Сливен, бул. Цар Освободител 4.
Второ гражданско отделение, 4056/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9973/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Арета Иванова Недялкова, София,
ж.к. Павлово, ул. Будилник 2, срещу Руси Иванов Недялков чрез адвокат Светомила Банчева,
София, ул. Княз Борис І № 96, ет. 1, ап. 3.
Второ гра ж данско отделение, 60239/2016
(239/2016 по описа на Второ търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 5414/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Венцислав Тодоров Петков
чрез адвокат Вихър Найденов, София, ул. Иван
Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД,
София, бул. Джеймс Баучер 87.
НА 25.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3856/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1460/2015 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Нейко Иванов Нейков чрез адвокат
Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9, ет. 2, срещу
СД „Доби – Петров сие“ чрез адвокат Йорданка
Малешкова, Стара Загора, бул. Методи Кусев 35,
вх. Б, ап. 4; Петьо Добрев Петров, Стара Загора, ул. Ген. Столетов 20, ет. 2, ап. 6; Добромир
Петев Петров, Стара Загора, ул. Ген. Столетов
20, ет. 2, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 3941/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5442/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Славка Емилова Петкова-Захънова
чрез адвокат Валентин Тодоров, София, ул. Гургу-
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лят 31, офис – партер, срещу Ивалина Здравкова
Здравкова чрез адвокат Иван Драмов, София, ул.
Христо Белчев 2, ет. 6, офис 26.
Трето гражданско отделение, 4136/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
238/2016 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Валентин Костадинов Цветков чрез адвокат
Здравка Николова, гр. Своге, област София, ул.
Ал. Вутимски 7, срещу „Гарант – 90 – Цонев и
Сие“ – ООД, чрез адвокат Михаил Мишев, Враца,
ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 506.
НА 29.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3928/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
121/2016 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Селя Османова
Топалахмед, Разград, ж.к. Орел 23, вх. Б, ап. 16.
Трето гражданско отделение, 3986/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
148/2016 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Целодневна детска градина „Радост“
чрез адвокат Нергин Хамдиев, Разград, ул. Иван
Вазов 7, ет. 2, срещу Ведиха Халилибрям Чауш
чрез адвокат Светлана Димова, Исперих, Адвокатска колегия.
Трето гра ж данско отделение, 60227/2016
(227/2016 по описа на Първо търговско отде
ление), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 7088/2015 по описа на Софийски
градски съд, подадена от „Масив груп“ – ЕООД,
чрез адвокат Иван Минков, София, бул. Христо
Смирненски 14, срещу Мариан Михайлов Пенев
чрез адвокат Иван Иванов, София, ул. Шипка
24; Петър Михайлов Пенев чрез адвокат Иван
Иванов, София, ул. Шипка 24.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 640/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
536/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Иван Иванов Иванов чрез адвокат
Ангелина Димитрова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 128, офис 2, срещу „Уникредит Лизинг“ – ЕАД, чрез адвокат Светлана Димова,
Варна, ул. Бдин 21а, ет. 1, офис 4.
Първо търговско отделение, 850/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
236/2015 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, Душан Рибан и Стефан Димитров
Апостолов, София, бул. Цариградско шосе 159,
БенчМарк Бизнес Цент ър, срещ у „Николай
Петров – Нико – 70“ – ЕООД, с управител Николай Недялков Петров чрез адвокат Стефка
Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21,
офис 207.
Първо търговско отделение, 1113/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4138/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ОЗИ Фууд“ – ООД, чрез адвокат
Александър Пачаманов, София, ул. Парчевич 27,
срещу Институт по физиология на растенията
и генетика при БАН, София, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 21.
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Първо търговско отделение, 1719/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1178/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Рубелла Бюти“ – АД, чрез адвокат
Цветелина Гоцова, София, ул. Златен рог 20 – 22,
срещу „Ален Мак България“ – ЕАД, чрез адвокат
Маргарита Гигова, София, ул. Фритьоф Нансен
37а, ет. 5.
Първо търговско отделение, 1771/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1278/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Седем – Осми“ – АД, с изпълнителен директор Станислав Тодоров Трифонов
чрез адвокат Ливия Николова, София, ул. Цар
Самуил 20, ет. 1, ап. 2, срещу „Нова Броудкастинг Груп“ – АД, чрез адвокат Петя Димова,
София, бул. Христофор Колумб 41, ет. 5; „Глобал
Вижън“ – ООД, чрез адвокат Маргарита Гигова,
София, ул. Фритьоф Нансен 37А, ет. 5; „БТВ
Медиа Груп“ – ЕАД, София, пл. България 1,
административна сграда на НДК.
Първо търговско отделение, 1921/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4246/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Дафинка Темелкова Великова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10; Ангел Симеонов Великов чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10; Мариана Симеонова Стоянова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10; Атанас Кирилов Илиев чрез адвокат Димитър
Михайлов, София, бул. Драган Цанков 23, вх. А,
ет. 2, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2.
НА 30.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3778/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3505/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Виктор Методиев Груйчев чрез
адвокат Светозар Стоянов Арнаудов, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 19, до вх. Б, партер, срещу
Александър Захариев Гълъбов чрез адвокат Иво
Гърнев, Дупница, ул. Христо Ботев 3.
Трето гра ж данско отделение, 60211/2016
(211/2016 по описа на Второ търговско отделе
ние), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 253/2015 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Община Свищов чрез
адвокат Мартин Янков, София, ул. Цар Асен 8,
ет. 1, ап. 3, срещу „ВТ Инженеринг“ – ООД,
чрез адвокат Милен Николов, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 39, кантора 202; „Реставрация – 02“ – ООД, представлявано от управителя
Наташа Тодорова, София, ж.к. Левски-В, бл. 7,
вх. 9, ап. 58.
НА 31.05.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3871/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
138/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Сезгин Мустафа Хасан, Кърджали,
ул. Трапезица 12Б; Семра Феим Хасан, Кърджали,
ул. Трапезица 12Б, срещу Илия Пейчев Калоянов чрез адвокат Евгения Попова, Габрово, ул.
Скобелевска 30.
2062
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Бургас, против т. 2.11
от раздел ІІ и т. 5.11 от раздел V от Наредбата за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини
в община Созопол, приета с Решение № 446 от
30.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Созопол.
По протеста е образувано адм.д. № 524/2017 г.
по описа на Административния съд – Бургас,
насрочено за 20.04.2017 г. от 11,10 ч.
2246
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило искане на М. Любенова,
прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, за
отмяна на чл. 13, ал. 2 от Наредбата за условията
и реда за записване, отписване и преместване
на децата в детски градини на територията на
община Генерал Тошево, приета с Решение № 8-4
от 29.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Генерал Тошево. По оспорването е образувано адм.
д. № 128/2017 г. по описа на Административния
съд – Добрич. Делото е насрочено за 2.05.2017 г.
от 13,20 ч.
2297
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжна прокуратура – Габрово, против
Наредбата за условията и реда за поставяне на
преместваеми съоръжения на територията на
община Габрово, приета с Решение № 157 от
31.05.2007 г. на Общинския съвет – гр. Габрово, с
искане за отмяната є като незаконосъобразна, във
връзка с който е образувано адм.д. № 69/2017 г.
по описа на Административния съд – Габрово.
Делото е насрочено за 10.05.2017 г. от 11 ч.
2243
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано административно дело
№ 810 по описа за 2017 г. на Административния
съд – Пловдив, по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу чл. 4, ал. 2 от Наредбата
на Община Брезово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение № 214, взето с протокол № 19
от 29.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Брезово,
с последно изменение и допълнение с Решение
№ 67, взето с протокол № 9 от 28.04.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Брезово.
2278
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 15,
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ал. 3 – 4 и чл. 30 от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на
община Кайнарджа, по което е образувано адм. д.
№ 49/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Силистра, по което е насрочено съдебно
заседание на 3.05.2017 г. от 10,30 ч.
2244
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Ок ръж на п рок у рат у ра – Търговище, п рот ив
чл. 20, ал. 1, т. 10 от Наредбата за условията и
реда за записване, отписване и преместване на
деца от предучилищна възраст в детски градини
и училища на територията на община Попово
на Общинския съвет – гр. Попово, по който
е образувано адм. д. № 39/2017 г. по описа на
Административния съд – Търговище. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.04.2017 г. от 10 ч.
2280
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
против разпоредбите на чл. 36, ал. 1 и 2 от Наредба
№ 11 за управление на общинската пътна мрежа
и улици в община Любимец, приета с Решение
№ 76 по протокол № 11 от 2.12.2004 г., по който
е образувано адм. дело № 288/2017 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 3.05.2017 г. от 10,30 ч.
2321
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
против разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Наредбата за собствеността, ползването, управлението,
стопанисването, изграждането, поддържането и
финансирането на общинската пътна мрежа в община Харманли, по който е образувано адм. дело
№ 290/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 10.05.2017 г. от 10,40 ч.
2286
Административният съд – Шумен, на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2, приложим съгласно
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
против разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 21, ал. 3,
чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредбата
за управление на пътищата от общинската пътна
мрежа, приета с Решение № 569 по протокол 34
от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Каспичан. Въз основа на протеста е образувано адм.
д. № 76/2017 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 24.04.2017 г. от 10 ч.
2296

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

